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Tijdens een lange reis in Zuid-Afrika werd Nanda betoverd door het licht, de 
geluiden (de stilte), de overweldigende variatie in landschappen en de krachtige
uitstraling van de in vrijheid levende dieren. Hier ontstond de behoefte om ook
dierportretten te gaan schilderen. Zodoende schildert Nanda tegenwoordig gede-
tailleerde, zeer natuurgetrouwe olieverfportretten van mens en dier, in opdracht
en als vrij werk. Kenmerkend is haar specifieke benadering van het onderwerp.
Deze uit zich vooral in de uitsnede, het realisme en het kleurgebruik. ■

"Kenmerkend voor de eigenheid in mijn 
werk is de benadering van het onderwerp..."

Nanda Hoep is een realistisch
kunstschilder. Zij groeide op in
haar geboorteplaats Schoonhoven
en was als buitenkind vaak te
vinden in de omringende groene
polders en op de uiterwaarden
langs de rivier de Lek. Op het 
artistieke vlak ontwikkelde zij
zich via tekenen, aquarelleren en
als keramiste, was een periode
tuinarchitect en startte uiteinde-
lijk met het tekenen van portret-
ten met pastelkrijt. Dit laatste
leidde rond 1993 tot een switch
naar olieverf, waarna de eerste
portretopdrachten snel volgden.
Dit alles combineerde ze met een
dagelijkse baan, aanvankelijk in
de gezondheidszorg en vervol-
gens als zelfstandig ondernemer
in de verzekeringsbranche.    
   
Nanda nam deel aan diverse ex-
posities in binnen- en buitenland
en viel in de prijzen bij o.a. de
American Art Awards 2016.

Haar werk is permanent te zien en te
koop in haar eigen atelier te Nieuwer-
brug en bij Galerie Montulet op de 
locaties te Gouda (Hoge Gouwe 115)
en ’s-Gravenhage (Noordeinde 160).

At a glance, olieverf op doek, 50 x 50 cm, 2017The impish, olieverf op doek, 50 x 50 cm, 2017

What’s up, olieverf op doek, 50 x 60 cm, 2016


