
ON STAGE
LENTE EXPOSITIE
24 MAART
22 APRIL 2018

HUB POLLEN (fijnschilder)

Stillevens die rust uitstralen, waarbij
het leven voor even stil staat. Tijdloze
kunst in een rusteloos tijdsgewricht.
Als oud groenteman heeft groente 
en fruit zijn grote liefde en voorkeur
bij het maken van stillevens. Hij schil-
dert ook in opdracht en het oog voor
detail bij het schilderen van bijvoor-
beeld sleutels, bloemen of vogels
ontbreekt er niet aan. Elk schilderij is

met passie en liefde geschilderd en daardoor speciaal en uniek.

Lente expositie ON STAGE

Tatiana Rivilis Angelo Moyano  
Drago Pecenica Hub Pollen
Programma
Vanaf zaterdag 24 maart t/m zondag 22 april 2018 (inclusief
het gehele paasweekend) worden de werken van deze vier 
kunstenaars bij Art Gallery Rozendaal geëxposeerd.

On Stage
25 maart Hub Pollen 
31 maart Angelo Moyano

1 en 2 april Angelo Moyano
8 april Tatiana Rivilis en Hub Pollen

15 april Tatiana Rivilis
22 april Hub Pollen

Tijdens bovengenoemde dagen zullen de kunstenaars actief aan
het werk te zien zijn.
Verder exposeren wij werk van Michele Lehmann, met litho’s, 
en Luigi Milani, werken van fietsbanden.

Openingstijden Gallery
Zaterdag en zondag telkens van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Art Gallery Rozendaal
Een plek waar kunst, wonen en natuur samenkomen.

Bij goed weer is het heerlijk vertoeven op ons terras onder het
genot van een lekker kopje koffie met Limburgse vlaai.

Art Gallery Rozendaal
Rozendaal 10
6065 NE Montfort (L)
Telefoon 0475 - 47 22 54
E-mail: info@artgalleryrozendaal.com
www.artgalleryrozendaal.com
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TATIANA RIVILIS (schilderes)

Geboren 1986 in Moskou.

In 2010 afgestudeerd aan de Universiteit van Moskou, in grafisch design
en kunsthistorie. In 2012 verhuisde ze naar Duitsland. Hier ontdekte ze
haar interesse in schilderen. De eerste pogingen waren het kopieëren
van oude meesters, en studies van met name de Russische school,
negentiende en twintigste eeuw. Tatiana’s werk beheerst klassiek tekenen
en de moderne expressionistische stijl.
Ze gebruikt geen standaard materiaal, maar transparant papier en 
spiegels. Ze nodigt de kijker uit actief deelnemer te worden aan het 

interactieve proces.
Ze nam deel aan 
diverse exposities in
Duitsland en Neder-
land. Hoogtepunt in
haar nog jonge car-
rière is een expositie
over de adellijke 
familie Romanov in 
het Astoriahotel in 
St. Petersburg. 
Alle werken werden
verkocht aan een 
bekende Russische
juwelier en aan twee
stedelijke musea van
St. Petersburg.

DRAGO PECENICA (scraperbordtechniek)

Voormalig Joegoslavië.

Drago is een tekenaar, detaillist, en is meest geïnspireerd door de natuur,
voornamelijk bomen, polders en hekken. Door het toeval of, zo men wil
door het noodlot, is de van oorsprong Joegoslavische Drago Pecenica
een kunstenaar geworden die in Nederland zijn weg met succes bewan-
delt en met zijn prachtige gedetailleerde tekeningen zijn brood verdient.
In het begin was het moeilijk voor hem om geïnspireerd te raken door
het vlakke landschap in Nederland, nergens vond hij iets terug van de
ruigheid die hij in voormalig Joegoslavië achtergelaten had, maar lang-
zamerhand werd hij verliefd op de Nederlandse knotwilgen, voor welke
hij zei dat ze op hem lijken; “knotwilgen lijken op mij. Mijn leven was ook
zo gesnoeid maar er komen weer nieuwe takken aan”. Hij is 
gefascineerd door die prachtige creatie van God, de natuur en hij is blij
dat Hij hem ook die creatieve geest heeft gegeven dat hij kan scheppen.

ANGELO MOYANO (beeldhouwer)

Geboren in Spanje en 
opgegroeid in Nederland.

Zijn vormgevingstalent komt voort uit
de motorfietsenbranche. Om zijn talent
te ontwikkelen heeft hij behoefte aan
vrijheid. Dat vindt hij in de beeldhouw-
kunst. Vrijwel alles kan en mag. Natuur-
steen is voor Angelo het ideale
materiaal. Aangetrokken door de puur-
heid en zuiverheid, verrast door de
kleuren, vorm en nieuwsgierig naar 
het karakter van de steen. Intense 

gedrevenheid en innerlijke kracht geven hem de wil om organische 
vormen met de ruwheid van de steen te verenigen in een sculptuur.
Grootste inspiratiebron is de vrouw, haar karakter en sensualiteit, natuur-
lijke rondingen en bewegingen. Liefde, respect en bewondering voor
haar inspireren hem om haar in steen uit te beelden.
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