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Natasa Hrouda (1958) is dieren-
arts en kunstenaar. Ze is geboren
in Leiden en woont in Hernen. 

Na haar studie diergeneeskunde
in Utrecht volgde zij op de kunst-
academie de richting autonome
vormgeving. Toch heeft zij ge-
kozen voor het beroep dierenarts
en is werkzaam geweest in de 
gezelschapsdierenpraktijk van
DGC Maas en Waal in Druten. 

Kunst heeft een belangrijke
plaats in haar leven behouden.
Natasa is altijd blijven schilde-
ren, beeldhouwen en boetseren.
Ze heeft een aantal masterclas-
ses gevolgd in Amsterdam onder 
leiding van kunstenaars van het
‘After Nature kunstenaarscollec-
tief’ waaronder Peter Klashorst,
Ernst Voss en Gijs Donker. 

De laatste jaren is het werk als
dierenarts voor Natasa niet meer
mogelijk in verband met haar
strijd tegen de gevolgen van
kanker. Zij probeert meer tijd te
besteden aan het maken van
kunst.
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Onder het motto ‘ga schilderen en schilder wat je ziet’ zijn haar schilderijen 
expressief, zowel haar stillevens als haar portretten. Je voelt haar energie. Haar
liefde en passie voor dieren vind je veelvuldig terug in haar werk. Dieren zijn
voor haar een grote bron van inspiratie. Hun kracht en schoonheid schudden haar
wakker. Het is de eerbied voor het ongeschonden dier.

Natasa heeft vele bronsplastieken van dieren gemaakt. Zij pronken op menige
schrijftafel. Haar laatste werk maakte zij in opdracht van dierenartsenpraktijk
Dier-en-arts te Oosteind. Het werd een groot kunstwerk waar alle dieren die 
door de praktijk behandeld worden een plekje kregen. Ieder dier kreeg zijn 
eigenheid. Het is vervaardigd uit cortenstaal, een metaallegering die een typische
roestbruine kleur geeft. Het werk is het visitekaartje geworden van de praktijk
(zie cover). ■

"De eerbied voor het ongeschonden dier ..."

‘Tornado’, olieverf op linnen, 100 x 100 cm.

‘Liggend paard’, 28 x 12 cm, brons, 2008.‘Tevreden zeug’, 18 x 8 cm, brons, 1995.

‘Jachthond’, 10 x 7 cm, brons, 2014.


