KuBra presentatie en expositie, thuis in Kasteel Nemerlaer
Stichting KuBra(kunstenaars uit Brabant) presenteert op 14 augustus de samenwerking van 4 van
haar kunstenaars, Wilma de Turck uit Engelen/den Bosch(keramist), Cor van Opijnen uit
Tilburg(schilder), Bea Key uit Vught(schilder) en Leonie Maréchal uit Eindhoven (schilder) in Kasteel
Nemerlaer.
BKKC, Carole Vos en Floventief presenteren in en om het Kasteel een totaalprogramma:
“Zomerkriebels, Film, eten, muziek & poëzie KASTEELNEMERLAER” waar, cultuur, natuur, kunst en
Brabant elkaar raken. Stichting KuBra is een kunstenaarscollectie van 100 beeldend kunstenaars allen
wonend en werkend in Brabant.
Het totaalprogramma begint om 4.30 uur en stichting KuBra is vanaf 12.00 uur aanwezig. U vindt
Kasteel Nemerlaer aan de Kasteellaan 2 te Haaren. De toegang is gratis.
Tentoonstelling
Wilma laat door observatie de essentie van het dier uit klei voortkomen, Cor laat krachtige
schilderijen zien in acryl met een natuurlijke expressie van oerelementen als steen, metalen/roest en
zand, Leonie laat een compositie van expressionistische figuratieve schilderijen zien gebaseerd op de
natuur en Bea Key maakt schilderijen met boeiende abstracte composities waarbij een wisselwerking
ontstaat tussen een ‘schilderachtige’ vlakverdeling en een grafische lijnvoering
Stichting KuBra
In 2010 startte de Tilburgse beeldhouwer Peter Hendriks een online groepsexpositie op de
kunstenaarssite Exto.nl, speciaal voor kunstenaars die wonen en werken in Brabant. Binnen enkele
maanden groeide deze groep uit tot de grootste online kunstenaarsgroep op de Exto-site. Inmiddels
zijn 100 kunstenaars lid. Het werd dus tijd dit verder uit te bouwen. Op 17 februari 2011 is daarom
Stichting KuBra opgericht. Het belangrijkste doel van de stichting is het samenbrengen van beeldend
kunstenaars in Brabant, het stimuleren, begeleiden en bevorderen van samenwerking tussen
kunstenaars en het organiseren van exposities, workshops en activiteiten in de meest ruime zin van
het woord. Deze expositie is een resultaat na de grootse presentatie van Stichting KuBra in de
Steenfabriek in Gilze, begin mei van dit jaar.
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