Kunstlocaties in het Land van Eupen en Limburg
"entrée libre" (D-B-NL) op zondag 2 februari 2014
“Kleine kunsttour – rondrit in het Land van Eupen”
Elke eerste zondag van de maand vrije toegang
Kunstatelier 2Stark presenteert: keramisch werk van Ruth Stark en fotografieën, deels
digitaal bewerkt en sculpturen van Urban Stark. Te gast zijn Susanne Patzke (D)
schilderijen en Yannette Wald v.H. (NL) keramische sculpturen. Openingstijden: zondag
van 14-18.00 uur; en iedere dinsdag van11-18.00 uur.
De Kopermolen Vaals: tentoonstelling, waarin Manfred Kovermann zijn
olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen toont. Deze expositie zal te zien zijn tot 2
maart. Manfred Kovermann is geboren in Münster in 1946 en volgde in deze stad een
opleiding tot bouwkundig tekenaar en meubelmaker. Kernmerk van zijn schilderijen is de
intrigerende manier waarop hij landschappen, zeegezichten en stadsplanningen uitwerkt
tot abstracte vormen en kleurpatronen. Zijn aquarellen lijken “alledaagsheden” te
verbeelden, maar dwingen de toeschouwer vanuit bijzondere perspectieven te kijken.
Zijn tekeningen zetten in sobere, maar zeer trefzekere lijnen de reisindrukken neer van
o.a. Spanje, Mallorca, Toscana en Griekenland. De Kopermolen is geopend op dinsdag tot
en met zondag van 11 – 17.00 uur. Toegang is gratis.
KuKuK - Kunst und Kultur im Köpfchen: in het voormalige Belgische douanekantoor,
Aachener Straße 261 a, Raeren worden tot 9 maart 8 schilderijen van de Finse Maria
Wolfram getoont onder de titel „Among us“. Op 2 februari is reeds om 11.00 uur de
vernissage van de tentoonstelling van studentes van de Akademie für Handwerksdesign
Gut Rosenberg „Übergänge 7: Flucht“ im ehem. deutschen Zollhaus (Eupener Str. 420,
52076 Aachen). Deze expositie is nog tot 16.3. te zien. De CaféBar is open op vrijdag,
zaterdag en zondag van 11 tot 18.00 uur.
Ramírez-Máro-Institut: Het Ramírez-Máro-Institut is gevestigd in een klein kasteel in
Hauset direct aan de Geul. Hier worden de recente werken van de internationaal
gerenomeerde kunstschilder Antonio Máro en die van zijn zoon Rafael Ramírez Máro
permanent tentoongesteld. Vater und Sohn verrassen de kunstscêne onafhankelijk van
elkaar met steeds nieuwe indrukwekkende schilderijen in groot formaat.
In de Fondation Peter Paul J. Hodiamont, B-4837 Baelen, Mazarinen 9, in de door
Peter Hodiamont in de 70er jaren gerenoveerde en uitgebouwde boerenhoeve, komt men
onder de indruk van een collectie werken uit zijn 60-jarige oeuvre. Het Kuratorium van
de Fondation verzorgt de kunstzinnige erfenis van de in 2004 overleden schilder. Een
groot gedeelte der getoonde werken zijn bezit van de stichting; ook veel werken zijn te
nog koop, de opbrengst draagt bij tot het voortbestaan van de Stichting.
In het Göhltalmuseum in Kelmis exposeren Frau Véronique Koenigs-Paulus en Frau
Corinne Sterlicco-Volders nog tot 9. februari 2014. Het is de eerste tentoonstelling van
deze autodidacten uit Moresnet. Hun schilderijen in acryl vertonen zowel realistische
motieven alsook abstracte expressies. Véronique Koenigs-Paulus illustreerde als kind
reeds graag kinderboeken. Corinne Sterlicco-Volders is 6 jaar geleden met het schilderen
in acryl begonnen.
Maison art Pütz in Montzen: beeldhouwer, verzamelaar van kunst en inrichter van
exposities Dieter Schlusche presenteert Katrin Plitzner – schilderijen, Barbara Schmidt –
fotos en Stephanie Binding – sculpturen in zijn huisgalerie. In het historische Herrenhaus
uit de18e eeuw kann men in een afzonderlijke expositieruimte de indrukwekkende
steensculpturen van Dieter Schlusche bezoeken. Enige objecten zijn te koop.

In het Atelier I.S. in Walhorn kan men het hele jaar door in een ontspannen sfeer
tentoonstellingen bezoeken. In de atelierruimten tont de kunstenares Inge Sauren aan de
geïnteresseerde bezoeker traditionele werkmethoden van de kunst van vergulden en
restaureren, De bezoekers van het atelier vinden hier een kleine oase, waar het woord
‚kunst’geen begrip is maar een manier van leven, die tot meditatie noodt en nieuwsgierig
maakt.
Voor verdere informatie zie: info@kunstroute-weser-goehl.eu
Website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

