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The distand warrior of Nemrut Daği 
h 50 x b 50 x h 90 cm - beschilderd brons en goud

Angeli e uccelli | Gerti Bierenbroodspot
Bierenbroodspot bij Gallery Bell’Arte 
Met genoegen nodigen wij u uit voor de expositie ‘Angeli e uccelli’  
van Bierenbroodspot.

Preview : zaterdag  13 november 11.00 - 17.00 uur
Opening : zondag  14 november 13.00 - 18.00 uur
Gerti Bierenbroodspot zal beide dagen aanwezig zijn.
 
Graag vernemen we van u of u bij de preview of de opening aanwezig wilt zijn.  
 
Ook als u het beeld Winged Kouros wilt bestellen voor € 2250,- i.p.v. € 2500,-. 
Mail naar welkom@gallerybell-arte.com of bel Doret Huibers: 043 - 321 17 02. 

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten. 

Gerti Bierenbroodspot en Doret Huibers

Gallery Bell’Arte 
Jekerweg 51 (achter het politieburo)
6212 GA Maastricht
Tel. +31 (0)43 - 321 17 02 
www.gallerybell-arte.com
www.libasaf.com voor litho’s en zeefdrukken van Gerti Bierenbroodspot
 
Openingstijden : di  t/m  za 11.00 - 17.00 uur            
  zo 14.00 - 17.00 uur 
De expositie duurt tot en met 27 februari 2011
Fotografie : Fong Leng

Beeldhouwers in stock:
Hans Bayens
Luc Bemelmans
Rob Brunmayer
Emile Cornelis
Jan Desmarets

Peter Harskamp
Evert van Hemert
Carlos Mata
Jan Mul
Pueva

Rosa Serra
Jan Verschoor
Francesca Zijlstra
Ans Zondag



Winged Kouros - brons, h 50 cm (inclusief sokkel). Oplage 12 stuks.  
De normale prijs € 2500,-. Alleen tijdens de expositie € 2250,-. 

The unnamed god of Arslantepe
h 50 x b 50 x h 90 cm - beschilderd brons en goud

Bierenbroodspot bij Gallery Bell’Arte 
Een nieuwe tentoonstelling met werken in albast, tekeningen en beschilderd 
brons uit reizen in de archeologische wereld.
 
Gerti Bierenbroodspot reisde samen met de archeoloog Judith Weingarten naar 
het verre oostelijke Anatolia, vlakbij de grenzen van Irak en Iran: het land 
van de Koerden. Daar, in alle leegte en stilte ontdekten zij de meest afgelegen 
opgravingsheuvels, de ‘Tepes’ en de bergplateaus zoals van Nemrut Daği. 

Leeuwen, koningen, goden en arenden, de meesters van de hemelen en bood- 
schappers van goden zijn de wachters van het mausoleum. De stenen beelden zijn 
gigantisch, gehakt uit de levende rots. Veel meer dan levensgroot zijn hun tronen 
met griffioenenpoten, arendklauwen en gehoornde leeuwenhoofden. Hier zitten 
Zeus en Apollon-Mitras te wachten; eeuwenlang. Goden- en godinnenbeelden, 
idolen, vogels en demonen van steen wachten daar om opnieuw geschilderd en 
bezield te worden. Zo gebeurde het.


