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Afbeelding: Tineke Holm

Tineke Holm

Gerda Kunst

Marian Vergouwen

Elena Kukuy en Ali Khalil

GALERIE KUBRA

opening:

za 24 februari 15.00 uur

openingstijden: 

donderdag t/m zondag

13.00 tot 17.00 uur

of op afspraak

galerie kubra

burgemeester loeffplein 64

5211 RX ’s-Hertogenbosch



In Galerie KuBra, gelegen aan het Burgemeester Loeffplein 64 in ’s-Hertogenbosch, gaat op 
23 februari de nieuwe expositie ‘Natuurlijk’ van start met op zaterdag 24 februari om 15.00 
uur de feestelijke vernissage. De bezoekers weten steeds vaker de weg te vinden naar de 
voetgangerspassage van parkeergarage De Tolbrug, waar kunst en ambachten steeds meer 
toegankelijk zijn voor het publiek. 5 Kunstenaars uit Brabant, Gerda Kunst (Sint Michielsge-
stel) Tineke Holm (Tilburg), Marian Vergouwen (Etten-Leur) en Elena Kukuy en Ali Khalil 
(Heeswijk) laten hun kijk op de natuur zien in al haar facetten middels aquarellen, olieverf-
schilderijen, lijnetsen, keramiek en sculpturen van hout, leer, veren en schedels.

De Kunstenaars:
Gerda Kunst, voegt het stoffelijke en onstoffelijke samen tot zinnebeeld, tastbaar en 
abstract. Het gebruik van schedeltjes, botjes, ruwe edelsteentjes, oud hout, vogelveren, 
leer, verwrongen stukken ijzer of door de zee uitgebeten materialen heeft niets sombers, 
integendeel, het zijn verwijzingen naar gewezen bestaan. 

Tineke Holm toont in haar realistische keramische beelden en in haar olieverfschilderijen 
de liefde voor de dieren en de natuur.

Het werk van Marian Vergouwen bestaat uit etsen in zwart-wit met veel detail van vogels 
met als specialisme uilen. Haar fascinatie voor vogels en haar passie voor het ambachte-
lijke vak etsen zijn voor Marian de perfecte combinatie.

De internationale kunstenaars Ali Khalil en Elena Kukuy, man en vrouw, beide gevlucht 
uit Syrië. Samen pakken ze het kunstenaarschap weer op in Nederland. Elena laat door 
het eigenzinnige felle kleurgebruik in haar aquarellen de natuur en de dieren tot leven 
komen. De getoonde realistische natuurlandschappen in olieverf van Ali worden geleid 
door zijn unieke kleurenpallet en vertellen naast de esthetische waarde ook een eigen 
verhaal.

GALERIE KUBRA PRESENTEERT: ‘Natuurlijk’

Hoe vind u Galerie KuBra:
De galerie is gelegen in de passage van parkeergarage 
Tolbrug. Vanuit het plein (t.o. ANWB) voetgangerspassage 
parkeergarage Tolbrug, laatste pand links.
Vanuit de parkeergarage: onderaan de trap, eerste pand 
rechts in passage.

www.stichtingkubra.nl  -  info@stichtingkubra.nl  -  06-38895119


