
openingstijden: 
vrijdag, zaterdag en zondag 13-17 uur
daarbuiten alleen op afspraak

telefoon: 020-659 66 93
info@galeriekunst2001.nl
www.galeriekunst2001.nl

Galerie Kunst 2001
Dorpshuis Snelliuslaan 35 
1171 CZ Badhoevedorp 

Van vrijdag 12 oktober tot en 
met zondag 18 november 2018
De tentoonstelling 
wordt geopend op zondag
14 oktober om 16.00 uur
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De tentoonstelling wordt geopend 
op zondag 14 oktober om 16.00 uur

Uw aanwezigheid bij deze opening 
wordt zeer op prijs gesteld

Van vrijdag 12 oktober tot en met zondag 18 november 2018
vindt in Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp de solotentoon-
stelling 'EXTRASTRONGSLOWMOTIONUNDERCOVERDEADLINE'
plaats met 2D en 3D objecten van kunstenaar en componist
Hans Muller. 
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 14 oktober
2018 om 16.00 uur.  

Sinds de afronding van zijn studie in 1988
aan de afdeling VAV (Voorheen Audio
Visueel) van de Gerrit Rietveld Academie te
Amsterdam, is Hans Muller, kunstenaar en
componist, actief in diverse kunstdiscipli-
nes: 

• Kunst: in het publieke domein, autono-
me geluidskunst, lichtkunst en sculptuur

• Muziek: autonome compositie, filmmu-
ziek, muziektheater en singer/songwriter

• Theater: regie assistentie, theatermuziek,
spel, vormgeving en eindregie muziek-
theater;

• Film: filmmaker en scenarist.

Voor de solo-expositie in Galerie Kunst
2001, waar hij eerder geëxposeerd heeft in
november 1989, toont hij een aantal licht-

en geluidsinstallaties die een relatie
hebben met zijn fascinatie voor ker-
misorgels, draaiorgels en 'road-signs',
volkse kunstvormen die een groteske
uitdrukkingsvorm hebben en tegelijk
een diepe ontroering teweeg kunnen
brengen. In deze werken probeert
Hans het brute instrument in te zetten
voor een subtiele en geavanceerde
inhoud. 

In zijn werk heeft hij qua techniek,
materiaal, medium en expressie tel-
kens een synthese gezocht tussen het
'obsolete' en het 'up-to-date', d.i. het
activeren van oude in onbruik geraak-
te technieken door middel van de
meest actuele middelen die voorhan-
den zijn. 
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