hedendaagse beeldende kunst in Limburg

Sterk in beeld, Limburg deelt

Achter de schermen
Wat maakt het Limburgse kunstenveld nu zo speciaal? Dit vroegen we aan enkele medewerkers die zich
ook achter de schermen tomeloos inzetten om kunst in Limburg op de kaart zetten.

Werken in het Limburgse kunstenlandschap is een voorrecht. Iets dat in de grootstad ondersneeuwt, kan
hier veel in beweging zetten - Mona Vanschoenwinkel (coördinator / programmator MoMeNT)

Nog iets moois aan kunst in Limburg is het vaak persoonlijke en laagdrempelige contact tussen
kunstenaar en belever - Marieke Daenen (stagiaire communicatie MoMeNT)

De combinatie van kunst en erfgoed zorgt altijd voor een extra uitdaging - Inge Aerden (vrijwilliger
Emile Van Dorenmuseum)
Beeld: opnames met Lisa Deckers van MoMeNT in Pliniuspark, Tongeren met op de achtergrond een sculptuur van Renato Nicolodi.

Kunstenaar in de kijker
Gideon Kiefer

Het oeuvre van Gideon Kiefer (°1970) getuigt van een speciale band met Limburg. De kunstenaar groeide

op in de Grote Heide, een gehucht van Neerpelt. Hij woonde er met zijn familie tamelijk afgelegen, te
midden van het groen. Samen met zijn beste vrienden uit de buurt was hij steeds op pad. Het bos, net als
zijn vele jeugdherinneringen, speelt dan ook een belangrijke rol in zijn werken. Hoe deze herinneringen
vaak incorrect, verzonnen of gekleurd zijn doorheen de jaren, is een onderwerp dat hem erg fascineert.
Lees hier het volledige interview van Maude Moors met Gideon Kiefer over de invloed van Neerpelt op
zijn artistieke praktijk.
Beeld: Gideon Kiefer in zijn atelier. Courtesy de kunstenaar. Fotocredits: Johan Jacobs.

Niet te missen
Drie om te zien

1078 Blue Skies, 4432 Days van Anton Kusters bij C-mine, Disobedient Landscapes van Liza Grobler bij
Uitstalling Art Gallery & Nina & Max van Eva Lynen bij CC Maasmechelen.
Beeld (v.l.n.r.): Anton Kusters, Liza Grobler & Eva Lynen. Courtesy C-mine, Uitstalling Art Gallery & CC Maasmechelen.

volg, like, deel
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