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Pietrasanta is een bijzondere stad in het noordwesten van Italië. Dankzij de nabijheid 
van de marmergroeven van Carrara en beroemde bronsgieterijen worden al eeuwenlang 
beeldhouwers van over de hele wereld naar de plek getrokken waar ambachtslieden en 
kunstenaars de krachten bundelen tijdens hun zoektocht naar eeuwige schoonheid. 
Maria Gamundi volgt in de voetsporen van grootheden als Michelangelo, Henry Moore, 
Marino Marini, Fernando Botero en na omzwervingen via Caracas, New York, Urbino en 
München, vestigt ze zich voorgoed in dit sculpturale heiligdom.
Het gebruik van kwalitatief hoogstaande materialen en de bechikbare vakkennis bieden haar 
alle vrijheid om zich te kunnen concentreren op de pure vorm. Het vinden van een balans 
tussen vereenvoudiging van vorm en toename van expressie vergt het uiterste van haar talent 
en tilt haar beeldhouwkunst naar een hoger plan.
De vrouwfiguur van Maria Gamundi straalt een kracht uit die doet denken aan de prehistorische 
Venus van Willendorf. Ze is het symbool van vruchtbaarheid, liefde en scheppingskracht. 
Los van haar omgeving gaat de ‘Venus van Gamundi’ op in een eigen wereld, zich onbewust 
van haar schoonheid.
Al meer dan 10 jaar maakt Maria Gamundi ons deelgenoot van haar ontdekkingsreis en 
deze bijzondere ervaring laat zich het beste omschrijven met de woorden van een van haar 
inspiratoren, Henry Moore: ‘Sculpture is like a journey. You have a different view as you 
return. The three-dimensional world is full of surprises.’   

Gaarne nodigen wij u uit voor de feestelijke opening op 
zaterdag 9 januari om 16:00 uur. 

maria Gamundi zal bij de opening aanwezig zijn

Vanaf donderdag 7 januari zijn de kunstwerken in de galerie te bezichtigen. 
De werken en de volledige stockcollectie zijn te vinden op:

w w w. d e t w e e pAu w e n . n l
Galerie De Twee Pauwen
Oranjestraat 1 (Noordeinde)
2514 JB Den Haag

t: 070 392 54 43
f: 070 392 54 44
m: 06 212 372 53

e: info@detweepauwen.nl
open: wo-za 11-17 uur
zo 13-17 uur en op afspraak

‘Blowing in the Wind’
brons
12x16x21cm

voorkant:
‘Equilibrio II‘
brons
24x48x58 cm




