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nebojsa zdravkovic, ‘Turkish Interior’, oil on canvas, 50 x 55 cm, 2017

nebojsa zdravkovic - schilderijen - paintings
biljana petrovic - bronzen beeld - bronze sulpture
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biljana petrovic, ‘equilibrium’, brons - bronze, l. 82 cm, b. 78 cm, h. 49 cm

dubbelexpositie 17 juni t/m 9 september
Welkom bij een bijzondere dubbel-expoitie waarin twee
uitersten getoond worden.
A Serbian Summer - Een Servische zomer
Intens kleurrijk als de zomer zijn de schilderijen van Servisch
schilder Nebojsa Zdravkovic (Belgrado, Servië). Hij bracht ons in
contact met een landgenote en veelzijdig kunstenaar Biljana
Petrovic (Bologna, Italië). Zij werkt en woont inmiddels ruim
20 jaar in Italië. Voor Biljana Petrovic is het de eerste keer dat haar
mansgrote, zeer krachtige beeld in Nederland getoond wordt.

juvinal

the
de jongeling, een zeldzame privé collectie
a rare private collection

The juvinal - De jongeling; een zeldzame privé collectie
Een bijzonder gevariëerde privécollectie waarin de klassieke
jongeling een zeldzaam, maar ook nu nog een gewaagd thema is.
Een kwalitatief hoogwaardig en breed georiënteerde verzameling
waaronder zeldzame, originele, vintage foto’s van Vincenzo Galdi
en Guglielmo Plüschow naast fotowerk van hedendaagse
fotografen als Jan Mattheus de Grauw en Jan Carel Warffemius.
Diverse bronzen beelden van o.a. Duits kunstenaar Sacrevoir
alsmede ook zijn schilderwerk. Maar ook inmiddels zeldzame
keramieken borden van Eddy Varekamp. Een zorgvuldig samen
gestelde collectie waar een levenlang verzamelen aan vooraf ging.
feestelijke opening: zondag 17 juni,
galerie open vanaf 15.00 uur, opening 16.00 uur. Welkom!

eddy varekamp

NB: zaterdag 23 juni: Roze Zaterdag in Gouda, galerie gesloten.
Tijdens vakantieperiode (20 juli t/m 12 augustus) galerie gesloten.

j. götz

vincenzo galdi

denk aan het milieu: mail ‘mailing’ naar galerie@mooi-man.nl en ontvang onze uitnodigingen en nieuwsbrief digitaal.

Noorderstationsstraat 40, 9717 KP Groningen, 050 5710394 - 06 26 330 655 - 06 1940 70 30. Open op vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 14.00 tot 18:00 uur of op afspraak. Vrij parkeren in de buurt. Met de trein: Noorderstation op 3 minuten loopafstand.
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