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expositie
‘Als kunstenaar vertrouw ik mijn gedachten toe aan doek. 

Mijn verhalen tonen zich in verf aan de toeschouwer. Verdekt, 

dat wel, want ik wil niet al mijn zielenroerselen zichtbaar ma-

ken.’

Ingeborg Leeftink, oftewel Borg, is opgegroeid midden in de 

bosrijke Achterhoek. Uit die tijd stamt haar voorkeur voor 

‘gewone’ zaken, zoals de dieren en planten die daar alomte-

genwoordig waren. Die nieuwsgierigheid naar de natuur is de 

inspiratie voor haar schilderijen en grafiek. 

De werken ontstaan vaak zonder vooropgezet plan maar heel langzaam ontvouwt zich een verhaal. Een verhaal 

over de mens en zijn emoties. 

De schilderijen van Leeftink zijn druk: druk van kleur en vol met beeldelementen. En toch vertellen ze allemaal een 

helder verhaal. In ieder geval voor haarzelf. 

De grafische werken van Leeftink zijn het tegenovergestelde van haar schilderijen. Hier zijn de beelden veel inge-

togener, grafischer en rustiger. Overeenkomst is dat ook hier dieren en natuur vaak de onderwerpen zijn van haar 

linoprints. Van al die ‘natuurlijke’ onderwerpen is er één die haar speciale aandacht heeft: katten. Haar eigen katten 

worden regelmatig vastgelegd, al dan niet in een realistische weergave. 

ZaterdaG 14 deceMBer: OPenInG eXPOSItIe OM 16.00 uur

De expositie Borg & Verduijn is van 14 december tot en met 25 januari gratis toegankelijk tijdens openingstijden van 

Cultura. De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 14 december om 16.00 uur. U bent van harte welkom om 

hierbij aanwezig te zijn en onder het genot van een drankje de expositie te bezoeken.

ZaterdaG 28 deceMBer: WOrKSHOP In cultura KInderGalerIe

Zaterdag 28 december zijn kinderen van harte welkom om, geïnspireerd door de expositie Borg & Verduijn, 

zelf een kunstwerk in druktechniek te maken. De workshop wordt gegeven door Jenny Barten en vindt plaats 

op zaterdag 28 december tussen 14.00 en 16.00 uur. De eindresultaten zullen geëxposeerd worden in de  

Cultura Kindergalerie. Na afloop van de expositie mogen de kinderen hun creatie mee naar huis nemen. Deelname 

gratis, vrije inloop

14 DeCeMBer t/M 25 JaNUari

BorG & VerDUiJN 
iNGeBorG leeftiNk   
theo VerDUiJN

INgEBOrg LEEftINK
WWW.BOrgArt.NL 

Meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van de exposities in de Cultura galerie. www.cultura-ede.nl/nieuwsbrief

1

6

5

43

2

1 Kat 05

2 Vos

3 tentakels van de herfst

4 Kat 02

5 Schilderij Kunstagenda 2017

6 Verdwijnen, verschijnen



Galerie

expositie

1

tHEO VErDUIJN 
WWW.tHEOVErDUIJN.NL

‘Eenvoud in lijn, vorm en kleur, daar gaat het om…….’

In de jaren ‘70 is Verduijn begonnen met grafiek. De zogenaamde boardprints die hij maakte werden na het drukken 

ingekleurd met de kwast. Het directe resultaat van schilderen op doek ten opzichte van het trage drukproces was 

toen de reden voor hem alleen nog met verf te gaan werken. Het moest spontaner.

In de jaren daarna voelde Verduijn steeds meer de noodzaak om ook ruimtelijk te gaan werken. Een opdracht in 

2006 gaf hem de mogelijkheid dat te ontdekken. Vanaf dat moment zijn beide disciplines zijn passie. Zo ontstaan 

beelden uit zijn schilderijen en schilderijen uit zijn beelden.

De tulp is altijd het onderwerp. Dat beperkte thema is voor Verduijn de uitdaging. Steeds maar weer proberen en 

experimenteren, steeds nieuwe mogelijkheden zoeken voor hetzelfde onderwerp. De tulp is inmiddels bijna geen 

tulp meer, ze is ontdaan van al haar franje.

De lijn als beeldelement, rafelig en grafisch in zijn schilderijen, strak en vol spanning in zijn beelden, is essentieel.

14 DeCeMBer t/M 25 JaNUari

BorG & VerDUiJN 
iNGeBorG leeftiNk   
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