Acht kunstlocaties in het Land van Eupen en Limburg nodigen uit tot een
bezoek, met vrij entree op de eerste zondag van de maand, ditmaal op 7
oktober 2012.
Op 7 oktober zijn de acht kunst-staties tussen 14.00 en 18.00 vrij toegankelijk.
Het Centrum voor Kunst en Cultuur De Kopermolen Vaals, von Clermontplein 11 is
sinds september onderdeel van de Kunstroute Weser-Göhl. Op dit ogenblik worden
kunstwerken van Leo Mura [1935] getoond. Hij houdt zich gedurende meer als 40 jaren
bezig met grafische druktechnieken, de kunstenaar heeft deze tot middelpunt en kern
van zijn kunstzinnig scheppen heeft gemaakt. Het grafisch oeuvre van Mura omvat etsen,
linoleum- en houtsneden, zeef- en stempeldrukken. In kontrast daarmee staan de
eigenzinnige sculpturen van Karl-Heinz Laufs [1953] uit Erkelenz, welke een
architectonische context hebben.
Kunst
und Kultur im Köpchen. Tot en met zo. 21.102012 kan men de Ausstellung zum
Projekt der Wollroute in der EUREGIOMaas-Rhein world-wide-wool bezichtigen.
Kunstenaars: A.M.Can – textielsculpturen, Maren Dubnick – instalatie en sculptuur,
Patricia Yasmine Graf [Label PYG-Design] – textiel design, Benjamin Fleig – videokunst,
Odine Lang – beeldhouwwerk, Monika Nordhausen – textiel sculptuur, Miriam Schmalen –
fotografie. Bovendien kunt u op 07.10 tussen 11.00 en 17.00 uur een benefietevenement ten behoeve van een familieproject bezoeken, met o.a. livemuziek van
een 10-hoofdig saxofoonensemble en het KUKUK-koor, interactief circus, een acrobaat,
een spannende bobbycar-race, een kleine rommelmarkt o,a, met kinderkleding en
aanbieding van etenswaren.
In het schilderachtige kasteeltje van het Ramirez-Maro-Instituut in Hauset worden
recente schilderijen en glasobjecten gepresenteerd van de gerenommeerde kunstenaar
Antonio Maro. De 84-jarige kunstenaar geniet met de hem eigen stijl, die hij ábstract
expressionisme’ noemt, sinds jaar en dag grote faam in de internationale kunstwereld.
Antonio Maro is persoonlijk aanwezig. Adres: 4730 Hauset-Raeren, Gostert 102.
De Stichting Silvain heeft haar kunstschatten in het historische kasteeltoren van slot
Stockem –het waarschijnlijk oudste stenen huis in Eupen- bijeengebracht en toont heden
pronkstukken uit de verzameling van Christian Silvain. Op de eerste verdieping van dit
bezienswaardige gebouw zijn tekeningen van de Duitse kunstenaar Theodor Brün [18851981] te zien.
Op het adres Mazarinen 9 in 4837 Baelen, in een oude Waalse boerderij, treft u de
Fondation Peter Paul J. Hodiamont aan. Naast een uitgebreide collectie kunstwerken
van Hodiamont zijn grafisch werk en tekeningen van diens zoon Andreas Hodiamont [†
2003] en schilderijen van Maria Delhey Hodiamont –voorzitster van genoemde stichtingte zien. Naast het grote atelier nodigen werkruimten en de grote beeldentuin tot
bezichtiging. Aan te raden: tot het eind van de maand maart wordt in de voormalige
militaire bioscoop van Camp Vogelsang {Schleiden} de Hodiamontschilderijententoonstelling “Oorlog en Verzoening” gepresenteerd.
In Atelier I.S. in Walhorn, Heidestraat 39 in 4711 Walhorn, kan men gedurende het
gehele jaar in een ontspannen sfeer wisselende exposities beleven. De kunstenares Inge
Sauren begroet u persoonlijk in een gemoedelijke context . Op 7 oktober staat het
thema ´vergulden” centraal. Vele op traditionele wijze vervaardigde kunstwerken worden
getoond; tegelijk komen bezoekers het nodige te weten over oude materialen en
technieken.
Het Göhltalmuseum
-11 in 4720 Kelmis/Neu Moresnet verrast met
een duo-exositie van Lybra / Capia. Tot 14 oktober kan men schilderwerk, portretten en

illustraties bewonderen van Lydia Brauwers uit Gemmenich en Sarah Caprcci uit Flemalle.
Sinds kort is op de 1e zondag van de maand ook de entree tot het museum gratis!
Als 8ste statie is het bezienswaardige Herenhuis Maison art Putz in Montzen voor
bezoekers geopend. De Duitse beeldhouwer Dieter Schlusche toont hier zijn moderne
steensculpturen. Kulturelle Begegnungstätte Maison art Pütz, rue de Hombourg 2,
B-4850 Montzen.
Verdere inlichtingen:
mail: info@kunstroute-goehl.de
www: www.kunstroute-weser-goehl.de

