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JOHN STRIEGEL
HOUTEN BEELDEN
EN OBJECTEN

U I T N O D I G I N G
EERSTE JUBILEUMEXPOSITIE

John Striegel (Badhoevedorp 1958) is sinds zijn
opleiding geïnteresseerd in het werken met hout.
Hij begon met het vervaardigen van zelf ontworpen
meubels. Pas later gaat hij aan de gang met beeldhouwen, ook hierbij kiest hij voor werken met hout.
Voor zijn beelden gebruikt hij voornamelijk fruitbomenhout waarbij de oorspronkelijke, natuurlijke
vorm van het hout vaak als uitgangspunt dient. Hij
maakt abstracte sculpturen, maar ook hele concrete
thema’s zoals muziek, inspireren hem de laatste
jaren bij zijn werk.
Bij de ‘abstracten’ tracht hij een suggestie van
beweging, een gevoel van vrijheid uit te beelden
waarbij de ruimte om het beeld een belangrijke rol
speelt. Bij de ‘muzikanten’ probeert John, soms op
kubistische wijze, de expressie, de gevoeligheid en
het enthousiasme van de muzikant te laten zien,
waardoor het gevoel ontstaat dat de muziek als het
ware op je afkomt.

BRIGITTE HELMS ABSTRACTE OLIEVERF
SCHILDERIJEN JOHN STRIEGEL HOUTEN
BEELDEN EN OBJECTEN
Van vrijdag 26 augustus tot en met zondag 2 oktober zal in Galerie Kunst
2001 te Badhoevedorp, die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, de eerste
van drie jubileumtentoonstellingen plaatsvinden met werken van twee
werkers van het eerste uur. John Striegel zal in deze tentoonstelling zijn
houten beelden en objecten exposeren en Brigitte Helms haar abstracte en
zeer kleurrijke olieverfschilderijen. Het zal ook van beiden de eerste tentoonstelling in Galerie Kunst 2001 zijn, een beter begin van de viering van
het 25-jarig bestaan is niet denkbaar.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 28 augustus om 16.00 uur
door Ton van Ierschot, voorzitter Galerie Kunst 2001.
Brigitte Helms (1943), geboren en getogen in een
artistiek gezin in Düsseldorf, woont en werkt in
Hoofddorp. Zij vond na een lange autodidactische
periode, eindelijk de gelegenheid om haar talent
aan te scherpen in de privélessen van kunstenaar
Marleen van Dijk. Die brachten haar langzaam maar
zeker op de weg, die zij nu is ingeslagen. Zij maak-
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te zich geleidelijk aan los van het concrete en figuratieve dat zo lang haar beeld van de kunst had
bepaald. Haar kleurenpalet met explosieve tinten
contrasteren met een harmonieuze omgeving.
Zij vindt haar inspiratie in het abstraheren van
alledaagse beelden. Soms zijn hier en daar vage
silhouetten of gedeelten hiervan herkenbaar.
Jaargetijden en persoonlijke belevenissen zijn daarbij van invloed op het intensieve kleurgebruik en de
thematiek. Op grote doeken brengt zij de olieverf
laag op laag aan, waarbij zij niet schuwt logische
overgangen te vinden in de nog natte verf, die haar
abstracte werk sfeerrijk maken en een enorme uitstraling van oorspronkelijkheid bewerkstelligen.

Kees Okx, ‘Promenant mes yeux’
Ets in aquatint afm. 50x60 cm
Speciale Jubileumprijs,
inclusief lijst
€ 215,-

Naast de huidige jubileumtentoonstelling viert
Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp haar 25jarig bestaan met nog 2 jubileumtentoonstellingen:
Tweede tentoonstelling: ’Feestmaal’, expositie
met geschilderde werkstukken door kinderen van
groep 7 van alle scholen te Badhoevedorp o.b.v.
KOH, tesamen met “Zwerftafel”, een gezamenlijk project van een aantal KOH-kunstenaars,
van 7/10 t/m 30/10. Opening 9 oktober.
Derde tentoonstelling: ’En nu wij - op herhaling’, kunstwerken van een aantal medewerkers
van Galerie Kunst 2001, van 4/11 t/m 20/11.
Opening 6 november.
Tijdens de 3 tentoonstellingen is regelmatig
muziek te horen van de “eeuwigdurende” compositie “Longplayer”, ontworpen en gecomponeerd o.l.v. Jem Finer (www.longplayer.org).

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND OP ZONDAG
28 AUGUSTUS OM 16.00 UUR DOOR TON VAN IERSCHOT,
VOORZITTER GALERIE KUNST 2001
Galerie

Uw aanwezigheid bij deze opening wordt zeer op prijs gesteld.

Galerie

Postbus 163
1170 AD Badhoevedorp

Galerie Kunst 2001 is gevestigd in het Dorpshuis aan de Snelliuslaan 35 te Badhoevedorp (nabij sporthal),
tel. 020 - 659 66 93. In Badhoevedorp kunt u de borden Zwembad en Dorpshuis volgen.
Bereikbaar per bus: v.a. Amsterdam lijn 145, halte hoek K. Onneslaan/Zeemanlaan en lijn 192,
Sloterdijk/Schiphol, halte Burg. Amersfoordtlaan; v.a. Haarlem lijn 236 richting Schiphol (N.B. niet op zondag),
halte Zeemanlaan.
Bereikbaar per auto: v.a. Utrecht (A2) richting Amsterdam, dan A9 richting Haarlem, afslag Badhoevedorp.
V.a. Amsterdam: via Sloten door het dorp of via ringweg A10, daarna richting Den Haag/Schiphol (A4), dan
A9 richting Haarlem, afslag Badhoevedorp. V.a. Haarlem: A9 richting Amsterdam/Utrecht, afslag Badhoevedorp. Vriend worden?
Tevens bereikbaar vanaf de oude Schipholweg. Gratis parkeren.
Zie website
De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en buiten openingstijden
www.galeriekunst2001.nl
020-659 66 93.

