Blijf op de hoogte van de nieuwste exposities en
evenementen op het gebied van Schilderkunst,
Sculpturen, Sieraden en Fotografie bij Galerie
Montulet.

Bekijk de webversie

Galerie Montulet Nieuws
Fantastische kunstwerken in de "SALE" bij Galerie Montulet
Inmiddels al een traditie geworden bij Galerie Montulet in de maanden januari en februari, de
SALE, met flinke kortingen op de gehele kunst- en sieradencollectie. Als u al eerder verliefd was
geworden op een kunstwerk bij Galerie Montulet is nu wellicht het moment om die verliefdheid
om te zetten in iets concreets. Hieronder enkele voorbeelden van werken die tijdens de SALE
uittermate aantrekkelijk geprijsd zijn. Klik op de knop met "klik hier voor nog meer kunst van..."
voor meer informatie.

Jos de Wit
Geboren in 1968 te Oirschot, schildert sinds 1993 van 's morgens vroeg tot laat in de nacht. Hij
haalt zijn kennis uit boeken, musea, via vakgenoten en door veel te schilderen en daarbij te
experimenteren. Jos verwerkt naturalistische en realistische elementen in zijn werk en wil
daarbij meer dan alleen de werkelijkheid weergeven hetgeen resulteert in intrigerende beelden.

Amsterdam, olieverf op paneel, 24 x 30 cm, lijst
SALE-prijs € 950,-

Breadbasket, olieverf op paneel, 24x30 cm, lijst
SALE-prijs € 950,-

Have a Coke, olieverf op paneel, 50x60 cm, lijst
SALE-prijs € 1.850,-

Containers, olieverf op paneel, 24x30 cm, lijst
SALE-prijs € 950,-

klik hier voor nog meer kunst van Jos en vraag naar de SALE-prijzen

Coren Geus
Hoewel de onderwerpen van Coren op zichzelf eenvoudig en direct zijn, ziet zij het als een
uitdaging om aan deze eenvoud dat extra toe te voegen waardoor ook het eenvoudige bijzonder
wordt. Coren kijkt naar alles in termen van compositie, kleur en en lichtinval, waarbij ook de
achtergrond veel aandacht van haar krijgt. Het werk van Coren is bovenal realistisch, ook in de
zin dat zij geen symbolische duiding nastreeft. Het manipuleren door weglaten, toevoegen,
accenten, kleurschakeringen gebruiken, dient om spanning op te roepen. Als het schilderij af is
en Coren zich realiseert dat de beoogde ontmoeting tussen werkelijkheid en fantasie tot stand is
gekomen, geeft haar dat telkens weer voldoening.

Drie glazen vazen, blauw-rood, olieverf op
linnen, 60x50cm, lijst SALE-prijs € 2.950,-

Fluitenkruid, olieverf op linnen, 45x50 cm, lijst,
SALE-prijs € 2.850,-

Wit porselein, blauwe rand, olieverf op linnen,
70x65cm, lijst, SALE-prijs € 3.500,-

Mangaanvaas, Judaspenning, olieverf op linnen,
70x65cm, lijst € 3.500,-

klik hier voor nog meer kunst van Coren en vraag naar de SALE-prijzen

Jan Teunissen
Groeide op in Zeelst, onder de rook van Eindhoven. Hij woont en werkt in het eveneens in
Noord-Brabant gelegen Best. Aanvankelijk volgde hij een technische opleiding en hij studeerde
af als bedrijfskundig ingenieur. Voornamelijk als autodidact heeft hij zich vanaf 1983 bekwaamd
in het ambacht van de realistische schilderkunst. Tot 2002 deed hij dat naast een baan in het
bedrijfsleven, om zich daarna volledig op het schilderen te richten.
Het bestuderen van vele kunstwerken van de oude meesters, het te rade gaan bij collegaschilders, en vooral het blijven experimenteren met materialen en onderwerpen, brachten hem
de vaardigheid om op verantwoorde en ambachtelijke wijze realistische schilderijen te maken.
De werken van Jan Teunissen genieten meer en meer aandacht en waardering, zowel nationaal
als internationaal.

Stilleven met appels en kruikje, olieverf op
paneel, 37x60cm, lijst, SALE-prijs € 2.850,-

Stilleven met lampionnen, olieverf op paneel,
50x60 cm, lijst, SALE-prijs € 2.950,-

Stilleven met appels en witte kan, olieverf op
paneel, 50x70 cm, lijst, SALE-prijs € 2.950,-

Chinese kom, klepkan en vaasje, olieverf op
paneel, 30 x 40 cm, lijst, SALE-prijs € 2.300,-

klik hier voor nog meer kunst van Jan met SALE-prijzen

Igor Grechanyk
werd geboren in Kiev, Oekraïne op 10 augustus 1960. Opgegroeid in een artistieke familie had
hij al in zijn jeugd grote interesse in kunst en tekenen.Hij ging naar de Republikeinse Art School
en studeerde daar af in 1978. In 1984 studeerde hij af van de State Art Institute in Kiev, aan de
beeldhouwkunst faculteit. Igor verwerkt zinvolle symbolische gegevens, expressieve silhouetten,
contrasterende texturen, en ingewikkelde lijnen in zijn beelden. Fantastische dieren stralen de
kracht van de natuur, ze zijn dynamisch, vol energie en genade. Het vermogen van de bewuste
controle van zijn waarneming in combinatie met een hoge mate van artistieke techniek
kenmerken de veelzijdige beelden van Igor Grechanyk.
Igor Grechanyk zijn werk wordt regelmatig getoond op kunsttentoonstellingen in vele landen van
de wereld.Hij woont en werkt momenteel in Kiev, Oekraïne.

Lada-Meditation, brons sculptuur, hoogte
106cm, SALE-prijs € 6.900,-

Moonfish, brons sculptuur, hoogte 49 cm, SALEprijs € 1.500,-

Nymph, brons sculptuur, hoogte 27 cm, SALEprijs € 1.500,-

Paard, brons sculptuur, hoogte 57 cm, SALEprijs € 3.900,-

klik hier voor nog meer kunst van Igor en vraag naar de SALE-prijzen

Bronzen sculpturen van Jacoline Brak
Even voorstellen, de prachtige sculpturen van de Goudse kunstenares Jacoline Brak.
Veel van haar werk is gebaseerd op ervaringen die zij opgedaan heeft in haar vroegere werk,
als maatschappelijk werker in een academisch ziekenhuis. Communicatie en emoties, verdriet,
maar ook blijdschap en verbondenheid. Jacoline probeert deze ervaringen in beelden te
vertalen.
De studie culturele antropologie bleek toch niet aan haar besteed en Jacoline kreeg de behoefte
om zich te uiten in klei, steen en verf. Op de Gooise Academie en Artibus heeft zij diverse
opleidingen gevolgd en ze kreeg les van leraren zoals Ton Kraanen (schilderen) en Luigi Amati
(boetseren). Jacoline legt zich nu toe op het maken van portretten en sculpturen. In Frankrijk is
Jacoline een actief lid geweest van de Bretonse kunstenaarsvereniging Spered Kelt, Met haar
sculpturen heeft zij diverse prijzen gewonnen.

De dirigent, brons, € 1.095,-

5 dames met hoed, brons € 1.495,-

Bretonse muzikanten de doedelzakspeler,
brons € 595,-

Bretonse muzikanten, de trompetspeler,
brons € 595,-

klik hier voor nog meer kunst van Jacoline Brak

Heidi Janssen

Bouke Lobé

klik hier voor de sieraden van Heidi en
vraag naar de SALE-prijzen

klik hier voor sieraden van Bouke en vraag
naar de SALE-prijzen

Jeroen Gulmans

Theo van Dieren

klik voor de sieraden van Jeroen en vraag
naar de SALE-prijzen

klik hier voor de sieraden van Theo en
vraag naar de SALE-prijzen

Joop Cock

Margarita van der Velden

klik voor het keramiek van Joop en vraag
naar de SALE-prijzen

klik voor het keramiek van Margarita en
vraag naar de SALE-prijzen

Vooraankondiging GAAF! Primavera-editie
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. De
voorjaarseditie (ofwel Primavera) start op zondag 20 maart en loopt t/m zondag 10 april. Het
evenement vindt verspreid over twee verdiepingen in zowel het rijksmonument zelf als het
nieuw gebouwde Glaspaleis plaats. U krijgt uiteraard nog begin maart de uitnodiging om dit
stijlvolle evenement te bezoeken maar noteert u de data alvast in uw agenda.

We kunnen in deze nieuwsbrief slechts een voorproefje geven van al het werk van onze
exposanten. Dus kom naar Galerie Montulet om onze zeer uitgebreide en actuele collectie,
inmiddels verdeeld over twee zeer ruime verdiepingen, eens rustig te bekijken. De galerie
is dinsdag t/m donderdag en op zondag geopend van 13.00 - 17.00 uur. Op vrijdag en zaterdag
van 11.00 - 17.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op afspraak langskomen via
info@galeriemontulet.nl
Galerie Montulet, Hoge Gouwe 115, 2801 LD Gouda
Tel. 0182-550930, info@galeriemontulet.nl, www.galeriemontulet.nl

Facebook

Twitter

Galerie Montulet

Instagram

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.

