Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van Schilderkunst, Sculpturen, Sieraden en
Fotografie bij Galerie Montulet.
Stay informed about the new art

Bekijk de webversie

NIEUWS VAN GALERIE MONTULET

Mogen we u voorstellen aan Ala Khonikava
In Wit-Rusland, haar geboorteland, heeft zij het diploma decoratieve kunst en textielontwerp aan
de kunstacademie gehaald.
Ala woont al jaren in Nederland, het land van prachtige, iets sombere landschappen en
gelukkig glimlachende mensen.
Ala wil met haar werken een kleur- en structuurrijk accent aan een interieur geven, dat sfeer in
huis brengt. Maar het kunstwerk moet ook “raken”: je anders om je heen laten kijken en dingen
tonen die onopvallend zijn, zoals het spel van een lichtstraal op een kopje thee. Hieronder een
klein voorproefje van haar werk.

May we introduce you to Ala Khonikava
Ala Khonikava is from White-Russia. In her motherland she graduated from The Academy of
Fine Arts.
Ala lives in The Netherlands for more than a decade now. It is the land of amazing but sorrow
landscapes and happy smiling people.
Through her art Ala would like to give a structure- and colour accent to an interior, to make a
beautiful living space. However, an art piece must touch your heart: make you look around in a
different way, and to see unnoticed things such as a playfulness of a ray of light on a tea glass.
See some of her work.

Bonte Zomer by Ala
Khonikava

Rietlandschap by Ala
Khonikava

Nieuw werk in de galerie (new art in the gallery)

El Salvador by Ramon
Koster

Making of El Salvador

Unreachable by Marcel Witte
- detail 1

Unreachable by Marcel Witte
- detail 2

Resting Time by Margarita
van der Velden

Bosch bolletje Eyecandy by
Jos Rijff

Golven by Gelos Michailidis

Schaaltje aalbessen by Heidi
von Faber

Special Merit voor Nanda Hoep
Het schilderij "Teammates" (twee wolven) gemaakt door de Nederlandse kunstenares Nanda
Hoep (en te zien bij Galerie Montulet ) ontving "Special Merit bij de Dieren Art Exhibition 2016 "
van Light & Spacetime in Florida. Dit was het commentaar van de Jury: "The Special Merit
kunst, is in veel gevallen, uitwisselbaar met een van de beste kunst die we elders geselecteerd
hebben".
Maar wat ons betreft krijgt ze ook een Special Merit voor de werken "Lady in Red"en "After the
Rain".

Special Merit for Nanda Hoep
The painting "Teammates" (two wolves) made by Dutch artist Nanda Hoep and in exhibition
at Galerie Montulet received a "Special Merit at the Animals Art Exhibition 2016", a competition
organized by Light & Spacetime, Florida. Comment of the Jury: "The Special Merit art, in many
cases, is interchangeable with any of the best art that we selected elsewhere".
According to Galerie Montulet she should also receive a Special Merit for the paintings "Lady in
Red" and "After the Rain".

Vooraankondiging GAAF! Editie Autunno 2016
Ook dit jaar organiseert Galerie Montulet weer GAAF! ofwel Gouda Annual Art Fair. Vanwege
het succes in voorgaande jaren vindt GAAF! vanaf 2016 tweemaal per jaar plaats.
Na de succesvolle voorjaarseditie (ofwel Primavera) starten we nu met de najaarseditie (ofwel
Autunno) op 18 september en GAAF! eindigt op 8 oktober 2016. Het evenement vindt verspreid
over twee verdiepingen in zowel het rijksmonument zelf als het Glaspaleis plaats. U krijgt
uiteraard nog begin september de uitnodiging om dit stijlvolle evenement te bezoeken maar
noteert u de data alvast in uw agenda.

Advance notice GAAF! Autunno 2016 edition
This year Galerie Montulet will organize GAAF! Gouda Annual Art Fair again! .Due to the
success in previous years GAAF! will take place twice a year in future..
Following the successful spring edition (or Primavera) the autumn edition (edition Autunno)
starts september 18 and ends on october 8 2016. The exhibition is on two floors in both the
monument itself as well as in the Glass Palace. You will receive the invitation to visit this classy
event early september, but for now please note the dates in your diary.

Kunst van Galerie Montulet over de hele wereld
Het is u misschien niet ontgaan als u volger bent van Galerie Montulet op Facebook. De kunst
die bij Galerie Montulet geéxposeerd wordt, spreekt niet alleen Nederlandse klanten zeer aan,
maar ook klanten uit het buitenland. Zo kunnen wij met gepaste trots vermelden dat er menig
kunstwerk verscheept is naar o.a. de Verenigde Staten, Mexico, Japan, Spanje, het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, België en Australië.

Art of Galerie Montulet "All over the World"
You may have noticed, when you follow Galerie Montulet on Facebook. The art that's exhibited
at Galerie Montulet is not only appreciated by Dutch customers, but also to clients from abroad.
So we can proudly mention that many works of art have been shipped to the United States,
Mexico, Japan, Spain, the United Kingdom, Germany, Belgium and Australia.
Nieuwsbrief twee-talig
Om de klanten uit zowel binnen- als buitenland van het laatste nieuws bij Galerie Montulet op de
hoogte te houden is de nieuwsbrief voortaan tweetalig.
Newsletter bi-lingual
To keep our customers from around the world informed with the latest news at Gallery Montulet
the newsletter is now bi-lingual.
Website twee-talig
Als u naar de website gaat kunt u bij de menubalk klikken (via het vlaggetje) op de taal van uw
keuze.
Bi-lingual website
If you visit the website, you can click on the menu bar (on the flag) to the language of your
choice.

Galerie Montulet actief op social media
Inmiddels hebben al heel wat friends en likess op Facebook, aangezien we op dit medium ook
zeer actief zijn. Maar mocht u nog geen vriendjes met Galerie Montulet zijn dan mist u wel de
allerlaatste nieuwtjes over de kuinst en de kunstenaars bij ons. Inmiddels hebben we ook een
YouTube kanaal en daar tonen we filmpjes over hoe de kunst van diverse kunstenaars tot stand
komt. Ook leuk om te delen
.

Galerie Montulet active on social media
Meanwhile, we have a lot of friends and likes on Facebook, since we are also very active in this
medium. If you are not allready friends with Galerie Montulet you will miss the latest news about
the art and artists. We also have a YouTube channel where we show films about the how the art
of various artists is created. Also nice to share.

SUMMER-SALE
Inmiddels een traditie geworden, de Summer-sale in de maanden juli t/m augustus bij Galerie
Montulet, met flinke kortingen op de gehele kunst- en sieradencollectie.
In de maanden juli en augustus 2016 is Galerie Montulet open op de volgende dagen:
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 11.00-17.00 h. en zondag 13.00-17.00 h.
Buiten deze dagen is een bezoek op afspraak mogelijk via info@galeriemontulet.nl of tel. 0182550930
A tradition: the "Summer-sale" at Galerie Montulet during the summer ( July and August), with
discounts on the artwork and jewelry displayed at Galerie Montulet.
During the months of July and August 2016 the opening hours are:
wednesday, thursday, friday & saturday 11AM-5PM, sunday 1PM-5PM
It is allways possible to visit the gallery by appointment. To do so, send an email to
info@galeriemontulet.nl or call 0182-550930

The artists in the exposition at Galerie Montulet
Paintings by Heidi von Faber, Marcel Witte, Coren Geus, Gelos Michailidis, John Wassenaar, Ramon Koster,
Nanda Hoep, Yvonne Melchers, Araun Gordijn, Arnold Jongkind, Artblender, Charly Verger, Frank Warmerdam,
P.J. den Hollander, Jan Teunissen, Jos Rijff, Jos de Wit, Jan van Lokhorst, Jan Maliepaard, Ingo Leth en
Michael Parkes,.Bronze sculptures by Chris Gadiot, Jacoline Brak en Igor Grechanyk. Ceramics by Joop Cock,
Gerreke van Veen en Margarita van der Velden and Jewelry by various goldsmiths.

We kunnen in deze nieuwsbrief slechts een voorproefje geven van al het werk van de
kunstenaars die bij ons exposeren. Dus kom naar Galerie Montulet om onze zeer uitgebreide en
actuele collectie, inmiddels verdeeld over twee zeer ruime verdiepingen verdiepingen, eens
rustig te bekijken.
We can only give you a taste of all the work of the artists that exhibit with us in this newsletter.
So, come to Gallery Montulet to look at our extensive and current collection, now spread over
two spacious floors.

Galerie Montulet, Hoge Gouwe 115, 2801 LD Gouda
Tel. 0182-550930, info@galeriemontulet.nl, www.galeriemontulet.nl

Facebook

Twitter

Galerie Montulet

Instagram

YouTube Galerie Montulet

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@galeriemontulet.nl toe aan uw adresboek.

