Negen kunstcentra in het Eupener land stellen zich voor!
ledere eerste zondag van de maand geopend van 14:00 tot 18:00 uur:
entree vrij!
Zondag 6 juli 2014
Onder andere:
Centrum voor kunst en cultuur Stichting de Kopermolen, von Clermontplein, NL
6291 AT Vaals
De Kopermolen Vaals wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor een breed publiek in
de gemeente Vaals, Zuid Limburg en de omringende Euregio door het organiseren van
concerten en tentoonstellingen. Jaarlijks vindt in het derde weekend van juli de grote
tweedaagse Internationale Kunstmarkt Vaals plaats: ZA/ZO 19+20.07.2014 – 11-18
uur.
Tot zondag 21 juli is recente kunst uit Parijs te zien [en te koop]: Nia Coulon toont
unieke, etnische sieraden en Edith Bouchon brengt prachtige schilderijen in naïeve stijl.
Nia Coulon, Nederlandse, woont al jaren in Parijs. Uit alle delen van de wereld heeft zij
kleine voorwerpen verzameld: stenen, schelpen, bewerkte stukjes koper, zilver en goud,
dikwijls met een exotische culturele achtergrond. Die verwerkt zij tot heel eigenzinnige,
unieke sieraden, met een zeer aparte uitstraling. Bouchon [zij voert geen voornaam] is
een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de naïeve schilderkunst in
Frankrijk en ver daarbuiten. Zij is vooral bekend door haar Parijse stadsgezichten, maar
heeft ook naam gemaakt als portrettiste en schilderes van het alledaagse leven. Beiden
geven een extra Franse touch aan de Montmartre-sfeer van de Kunstmarkt [za/zo 19/20
juli] dit jaar.
Ramírez-Máro-Institut, B-4730 Hauset, Gostert 102: Het Instituut is gevestigd in een
klein kasteel in Hauset onmiddellijk aan de Geul. Hier zijn de recente werken van de
internationaal befaamde kunstschilder Antonio Máro en die van zijn zoon Rafael Ramírez
Máro permanent te zien.
Fondation/Stichting Peter Paul J. Hodiamont, B-4837 Baelen, Mazarinen 9, in de
door de kunstenaar Peter Hodiamont in de 70er jaren gerenoveerde en vergrote
boerenhoeve, zijn een indrukwekkende hoeveelheid werken te zien uit zijn meer dan 60jarige scheppingstijd. Het curatorium van de stichting verzorgt de kunstzinnige
nalatenschap van de in 2004 gestorven kunstschilder. Ook te zien zijn de tekeningen van
zijn reeds in 2003 overleden zoon Andreas Hodiamont.
Atelier Prof. Wolfgang Binding in Eynatten – Johannisberg 101, B-4731 RaerenEynatten - Het atelier van Wolfgang Binding ligt in Eynatten/België nabij de Duitse
grens. Wolfgang Binding heeft hier een sculpturen tuin gecreërd op hoog niveau. Binding
geldt als een van de invloedrijkste beeldhouwers op het gebied van dierenplastieken.
De tentoonstelling in Eynatten geeft een belangrijke indruk van zijn oeuvre. Een grote
collectie bronzen beelden wacht op Uw bezoek.
Atelier I.S. in Walhorn - op zondag 6 juli is het atelier gesloten!
Voor verdere informatie zie: info@kunstroute-weser-goehl.eu
Website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

