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Return to AtlantisReturn to Atlantis

GALLERY BELL’ARTEGALLERY BELL’ARTE
De unieke beeldengalerie van MaastrichtDe unieke beeldengalerie van Maastricht

Zeer geachte mevrouw / heer,Zeer geachte mevrouw / heer,
  
Met bijzonder genoegen nodigen wij u van harte uit voor de unieke expositie van Met bijzonder genoegen nodigen wij u van harte uit voor de unieke expositie van 
Gerti Bierenbroodspot genaamd: Gerti Bierenbroodspot genaamd: Return to AtlantisReturn to Atlantis..
Met beelden, schilderijen en objecten.Met beelden, schilderijen en objecten.
Preview 9 en 10 maart. Opening expositie: zondag 11 maart van 11.00 tot 18.00 uur, Preview 9 en 10 maart. Opening expositie: zondag 11 maart van 11.00 tot 18.00 uur, 
waar Gerti Bierenbroodspot aanwezig zal zijn.waar Gerti Bierenbroodspot aanwezig zal zijn.
(Expositie duurt t/m 28 juni 2007)(Expositie duurt t/m 28 juni 2007)

Vriendelijke groet,Vriendelijke groet,

Doret HuibersDoret Huibers

Gallery Bell’ArteGallery Bell’Arte
Jekerweg 51 (wijk 12 achter het politieburo)Jekerweg 51 (wijk 12 achter het politieburo)
6212 GA  Maastricht.6212 GA  Maastricht.
043-3211702043-3211702

Openingstijden:Openingstijden: di t/m za 11.00 - 17.00 uur di t/m za 11.00 - 17.00 uur
 (en op afspraak) (en op afspraak)
 Zo: 14.00 - 17.00 uur Zo: 14.00 - 17.00 uur
     Tijdens de TEFAF:     Tijdens de TEFAF:

(9 t/m 18 mrt 2007)(9 t/m 18 mrt 2007)
9.30 – 20.00 uur9.30 – 20.00 uur

  
Bezoek ook de nieuwe website: www.gallerybell-arte.comBezoek ook de nieuwe website: www.gallerybell-arte.com
 www.libasaf.com www.libasaf.com
Email : welkom@gallerybell-arte.comEmail : welkom@gallerybell-arte.com

Voor het Tiende jaar organiseert Gallery Bell’Arte de beeldenexpositieVoor het Tiende jaar organiseert Gallery Bell’Arte de beeldenexpositie
Meesters in de beeldhouwkunst Meesters in de beeldhouwkunst in de tuinen van Château St. Gerlachin de tuinen van Château St. Gerlach
en Château Neercanne van 3 juni t/m 30 september 2007.en Château Neercanne van 3 juni t/m 30 september 2007.

Tevens werk van o.a.:Tevens werk van o.a.:
Luc BemelmansLuc Bemelmans
Emile CornelisEmile Cornelis
Evert van HemertEvert van Hemert
Nic JonkNic Jonk
Carlos MataCarlos Mata
Eddy RoosEddy Roos
Francesca ZijlstraFrancesca Zijlstra

“Mask of the Warriorgod”,“Mask of the Warriorgod”,
30 x 20 cm, brons en goud30 x 20 cm, brons en goud

“Atlantis Samurai”“Atlantis Samurai”
15 x 12 x 10 cm, brons en goud15 x 12 x 10 cm, brons en goud

Fotografi e: Fong LengFotografi e: Fong Leng
© Bierenbroodspot 2007© Bierenbroodspot 2007

Bij bronsgieterij Pie SijenBij bronsgieterij Pie Sijen
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In de expositie`Return to Atlantis’ zet kunstenaar In de expositie`Return to Atlantis’ zet kunstenaar Gerti BierenbroodspotGerti Bierenbroodspot  
het succes voort van haar eerdere tentoonstelling `Atlantis’ in Gallery het succes voort van haar eerdere tentoonstelling `Atlantis’ in Gallery 
Bell’Arte in Maastricht. De terugkeer naar het Verloren Continent is zeker Bell’Arte in Maastricht. De terugkeer naar het Verloren Continent is zeker 
geen herhaling. Met nieuwe materialen, gegoten in nieuwe vormen, geen herhaling. Met nieuwe materialen, gegoten in nieuwe vormen, 
verlegt Bierenbroodspot grenzen en laat ons delen in de ontwikkeling verlegt Bierenbroodspot grenzen en laat ons delen in de ontwikkeling 
van haar visie op kunst en haar kunstenaarschap.van haar visie op kunst en haar kunstenaarschap.

Een droom van blauw, groen en goudEen droom van blauw, groen en goud
Bierenbroodspot transformeerde de trouvailles tot Atlantische objecten, Bierenbroodspot transformeerde de trouvailles tot Atlantische objecten, 
haar neonlicht wordt een fosforiserende zee. Magische Swarowski-haar neonlicht wordt een fosforiserende zee. Magische Swarowski-
kristallen stralen geheimzinnig violet licht uit in de nacht, jade wordt kristallen stralen geheimzinnig violet licht uit in de nacht, jade wordt 
transparant en groen kwartsiet krijgt een onaardse glans. Uit een transparant en groen kwartsiet krijgt een onaardse glans. Uit een 
droom van blauw, goud en groen schept Bierenbroodspot een verloren droom van blauw, goud en groen schept Bierenbroodspot een verloren 
universum, in haar handen zien we het orichalcum opnieuw ontstaan.universum, in haar handen zien we het orichalcum opnieuw ontstaan.

Helmen en krijgszwaardenHelmen en krijgszwaarden
Zittend aan de zuidoever van de Middellandse zee, uitkijkend over Zittend aan de zuidoever van de Middellandse zee, uitkijkend over 
de resten van een verdronken tempel, herontdekte Bierenbroodspotde resten van een verdronken tempel, herontdekte Bierenbroodspot
orichalcum, verborgen onder de oplichtende golven. Zij werd opnieuw orichalcum, verborgen onder de oplichtende golven. Zij werd opnieuw 
de tijdreiziger, die vreemde, toevallig gevonden objecten-trouvailles-de tijdreiziger, die vreemde, toevallig gevonden objecten-trouvailles-
terugbrengt. Helmen en geoxideerde bronzenkrijgszwaarden, sieraden, terugbrengt. Helmen en geoxideerde bronzenkrijgszwaarden, sieraden, 
gouden halskettingen, schedels en wervels van al lang verdwenen dieren. gouden halskettingen, schedels en wervels van al lang verdwenen dieren. 
In de kisten in haar atelier in Toscane hervond zij de schatten, verzameld In de kisten in haar atelier in Toscane hervond zij de schatten, verzameld 
door haar voorouders op hun zeereizen en door haarzelf in de woestijnen door haar voorouders op hun zeereizen en door haarzelf in de woestijnen 
van Jordanië, Syrië en Egypte.van Jordanië, Syrië en Egypte.

Double Portrait of Alexander, 95 x 70 cm,Double Portrait of Alexander, 95 x 70 cm,
goud, asphalt, brons, tempera en olieverf op rijstpapiergoud, asphalt, brons, tempera en olieverf op rijstpapier

“Goddess of Time”, 50 x 25 x 20 cm“Goddess of Time”, 50 x 25 x 20 cm
albast, goud, lapis lazuli en antiek horlogealbast, goud, lapis lazuli en antiek horloge

“Skull of the last Atlantisbird”“Skull of the last Atlantisbird”
brons en goudbrons en goud
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In de expositie`Return to Atlantis’ zet kunstenaar In de expositie`Return to Atlantis’ zet kunstenaar Gerti BierenbroodspotGerti Bierenbroodspot  
het succes voort van haar eerdere tentoonstelling `Atlantis’ in Gallery het succes voort van haar eerdere tentoonstelling `Atlantis’ in Gallery 
Bell’Arte in Maastricht. De terugkeer naar het Verloren Continent is zeker Bell’Arte in Maastricht. De terugkeer naar het Verloren Continent is zeker 
geen herhaling. Met nieuwe materialen, gegoten in nieuwe vormen, geen herhaling. Met nieuwe materialen, gegoten in nieuwe vormen, 
verlegt Bierenbroodspot grenzen en laat ons delen in de ontwikkeling verlegt Bierenbroodspot grenzen en laat ons delen in de ontwikkeling 
van haar visie op kunst en haar kunstenaarschap.van haar visie op kunst en haar kunstenaarschap.

Een droom van blauw, groen en goudEen droom van blauw, groen en goud
Bierenbroodspot transformeerde de trouvailles tot Atlantische objecten, Bierenbroodspot transformeerde de trouvailles tot Atlantische objecten, 
haar neonlicht wordt een fosforiserende zee. Magische Swarowski-haar neonlicht wordt een fosforiserende zee. Magische Swarowski-
kristallen stralen geheimzinnig violet licht uit in de nacht, jade wordt kristallen stralen geheimzinnig violet licht uit in de nacht, jade wordt 
transparant en groen kwartsiet krijgt een onaardse glans. Uit een transparant en groen kwartsiet krijgt een onaardse glans. Uit een 
droom van blauw, goud en groen schept Bierenbroodspot een verloren droom van blauw, goud en groen schept Bierenbroodspot een verloren 
universum, in haar handen zien we het orichalcum opnieuw ontstaan.universum, in haar handen zien we het orichalcum opnieuw ontstaan.

Helmen en krijgszwaardenHelmen en krijgszwaarden
Zittend aan de zuidoever van de Middellandse zee, uitkijkend over Zittend aan de zuidoever van de Middellandse zee, uitkijkend over 
de resten van een verdronken tempel, herontdekte Bierenbroodspotde resten van een verdronken tempel, herontdekte Bierenbroodspot
orichalcum, verborgen onder de oplichtende golven. Zij werd opnieuw orichalcum, verborgen onder de oplichtende golven. Zij werd opnieuw 
de tijdreiziger, die vreemde, toevallig gevonden objecten-trouvailles-de tijdreiziger, die vreemde, toevallig gevonden objecten-trouvailles-
terugbrengt. Helmen en geoxideerde bronzenkrijgszwaarden, sieraden, terugbrengt. Helmen en geoxideerde bronzenkrijgszwaarden, sieraden, 
gouden halskettingen, schedels en wervels van al lang verdwenen dieren. gouden halskettingen, schedels en wervels van al lang verdwenen dieren. 
In de kisten in haar atelier in Toscane hervond zij de schatten, verzameld In de kisten in haar atelier in Toscane hervond zij de schatten, verzameld 
door haar voorouders op hun zeereizen en door haarzelf in de woestijnen door haar voorouders op hun zeereizen en door haarzelf in de woestijnen 
van Jordanië, Syrië en Egypte.van Jordanië, Syrië en Egypte.

Double Portrait of Alexander, 95 x 70 cm,Double Portrait of Alexander, 95 x 70 cm,
goud, asphalt, brons, tempera en olieverf op rijstpapiergoud, asphalt, brons, tempera en olieverf op rijstpapier

“Goddess of Time”, 50 x 25 x 20 cm“Goddess of Time”, 50 x 25 x 20 cm
albast, goud, lapis lazuli en antiek horlogealbast, goud, lapis lazuli en antiek horloge

“Skull of the last Atlantisbird”“Skull of the last Atlantisbird”
brons en goudbrons en goud
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