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BLOOTLEGGEN | REVEALING

21 oktober – 25 november 2017

Opening: zaterdag 21 oktober, 16.00 uur  
 
Omar Koubâa (Hengelo, 1979) heeft de laatste anderhalf jaar 
intensief in zijn schilder- en collageonderzoek figuratieve ontdek-
kingen afgetast. Hij slaat daarmee een verrassende, nieuwe weg 
in, maar hij blijft zijn intuïtieve en poëtische aanpak volgen, ook in 
zijn nauw gezette zoektocht naar de mogelijke potentie van 
figuratie. In NI tonen we het resultaat: ‘Op de grens van de 
verbeelding’, collages en schilderijen die het landschap en het 
portret verkennen.

‘Wisselwerking’ is een nieuwe serie geschilderde naakten van 
Toon Teeken (Heerlen, 1944). Teder en intiem, opduikend uit zijn 
geheel eigen visuele en talige universum. Daarnaast toont hij een 
selectie nieuwe portretten.

Joost van den Toorn (Amsterdam, 1954) legt in een veertigtal por-
trett en in keramiek vrolijk en vilein de ware aard bloot van zijn high 
& low culture helden, denk aan o.m. Tante Leen, Michel Foucault, 
Rudi Fuchs, Jayne Mansfield, Joseph Beuys, Chriet Titulaer, Max 
Beckmann, maar ook drie ‘Zielige kinderen’. 

Marie Civikov (Den Haag, 1979) toont als gastkunstenaar met haar 
temperamentvolle uitbundigheid en kritische betrokkenheid o.a. 
een voorproefje van haar project in wording ‘Traces of my Bulgarian 
anarchist grandfather’.

Omar Koubâa opent de tentoonstelling met het voorlezen van zijn 
gedicht ‘Aan de grens van de verbeelding’. 

In the exhibition BLOOTLEGGEN | REVEALING we show new works, 
paintings and collages, by Omar Koubâa, a new series of nudes, entitled 
‘Interaction’, by Toon Teeken, ceramic ‘plate’ portraits by Joost van 
den Toorn and a preview of a new project still in progress, ‘Traces of 
my Bulgarian anarchist grandfather’, by guest-artist Marie Civikov.

Omar Koubâa: Op de grens van de 

verbeelding, collage, acrylverf op 

papier, 70 x 50 cm, 2017

Marie Civikov: Zonder titel (Traces of my 

Bulgarian anarchist grandfather),

24 x 24 cm, 2017

Toon Teeken: Interactie,

olieverf op linnen, 45 x 70 cm, 2017

Joost van den Toorn: Rudi Fuchs legt 

uit, keramiek, Ø 39 cm, 2017
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Openingstijden: di t/m vr 11 – 17 uur
za 12 – 17 uur & op afspraak 
Opening Hours: Tu to Fr 11 a.m – 5 p.m.
Sa 12 a.m. – 5 p.m. & by appointment


