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Juul Bögemann en Jaap Beets

DE HOLLANDSCHE MAAGD

W I N T E R E X P O S I T I E
14 jan t/m 27 feb 2010. Vernissage zondag 17 januari 16 u

JUUL BÖGEMANN
& JAAP BEETS
Allereerst wens ik u een gezond en gelukkig 2010 met ook
dit jaar weer boeiende kunst en nieuwe ontdekkingen.
Na een kleurrijke decembermaand starten wij het nieuwe
jaar met een subtiele expositie in wit, zwart en transparant
met tekeningen en glaskunst van Jaap Beets en sieraden en
objecten in gemengde technieken van Juul Bögemann.
Tijdens de “Licht” expositie in december was er al werk van
Juul Bögemann te zien in de galerie. In januari laat zij meer
werk zien in deze speciaal samengestelde expositie met Jaap
Beets. Juul vervaardigt haar sieraden en objecten met een
zelf ontwikkelde techniek uit papier, textiel en kunststoffen.
De sieraden dragen licht en vormen zich onder invloed van
lichaamswarmte naar het lichaam. Open lijnstructuren wisselt
zij af met dichte vormen. Mixed media objecten vormen een
overgang naar het ruimtelijk werk. Speels opgehangen materialen in lagen achter elkaar. Sfeervol, transparant en beweeglijk.
De basis van het werk van Jaap Beets is een verzameling lijnen
of tekens waarmee hij de tekening laat ontstaan. De tekens
geven de emotie van het moment weer. De afgelopen jaren
maakt Jaap Beets de intrigerende structuren van tekens met
penseel en Oost-Indische inkt op papier. Deze structuren past
hij ook monumentaal toe op (glazen) wanden en vloeren.
Op deze expositie toont Jaap een aantal deels gezandstraalde
vazen en schalen waarop hij de structuren helder uitspaart.

14 januari t/m 27 februari 2010

U I T NO D IG I N G V E R N IS SAG E E N S TA R T VA N H E T
N I E U W E JA A R I N D E HO L L A N D S C H E M A AG D
Zo nda g 1 7 j a nua r i 1 5 . 3 0 - 1 7 . 3 0 u
Ik nodig u hierbij van harte uit voor de vernissage van de
expositie met Juul Bögemann en Jaap Beets.
Samen met de kunstenaars openen wij het nieuwe jaar en
deze mooie expositie op zondag 17 januari om 16 uur
met een feestelijke toast.
Oosthaven 28
GOUDA
openingstijden
do/vr 13 - 17u
za
11 - 17u
en op afspraak
T 0182511966
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