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DABEISEIN ist Alles
Aan de voet van altijd maar weer aanrollende witte schuimkoppende watergolven bij
Bergen aan zee liggen zijwaarts op de algemene begraafplaats een aantal van
Nederlands bekendste kunstenaars: A.R. Holst, Charley Toorop, Edgar Fernhout en
Lucebert uit ‘Vogels en Vissen ‘….komen en gaan is ook vruchtbaar…. ‘

Armando

MOA

K. van Dam MOA Thijs Ebbe Fokkema MOA

Museum Kranenburgh aan de Hoflaan staat in de steigers, wordt enorm uitgebreid zag ik,
hoorde dat Holleeder – De Neus - daar grond heeft gekocht om de zaak goed te
begeleiden evenals Sylvie en Rafael van der Vaart maar nu nog als mini Beckhams ‘die
Leute in ganz Hamburg electronisieren’.
Over neerlands wegen verlustig ik kijkgenot aan koeien in oplichtendgroene weiden en
beland in Oud-Amelisweerd waar een oud landhuis nieuw leven wordt ingeblazen door
het MOA, de nieuwe rustplaats van Armando. Schuldig landschap overal aanwezig, de
Kromme Rijn ervoor spoelt al het kwaad naar zee, vrijgezelle dames, verliefden vinden
hun rust in aangrenzend botanisch eethuisje en peddelen in aangrenzend water. Mooier
kan het leven niet zijn.

Met unieke 18e eeuwse chinese behangsels

T. Smeets, behangselresten
groeien voort in kunstwerk

A.v.Erp vormt een eenheid met
beschadigde resten

Een aanwinst mag het museum in wording wel genoemd worden, alles komt hier samen,
leven en dood, weemoed, melancholie, vergankelijkheid en herrijzenis.
Tot en met 7 oktober: di-zo van 12.00-17.00 Daarna tot medio 2013 gesloten wegens
herstel. www.moa.nl dir. Yvonne Ploum

We gaan voort richting zuiden naar het Schunck gebouw in Heerlen, beter bekend als het
(Glaspaleis) van de functionele architect Frits Peutz (1896-1976) die dacht in glas, beton
en staal, met daarachter de oude Pancratiuskerk met plein.
Trappen en kelder voeren je naar verschillende exposities. Schunck schenkt evenals Het
Domein in Sittard al jarenlang aandacht aan het fenomeen graffiti, tegenwoordig urbanart genoemd.
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Op de trappen naar boven lopend ontmoet je het werk van de Canadese kunstenaar
Troy Lovesgate aka Other, ook wel een transit artist genoemd, altijd op reis zoekt Other
naar geschikte locaties om te werken. Gedurende zijn tentoonstelling in Schunck waren
er diverse optredens op verschillende locaties en werden muurschilderingen aangebracht.
Ohter voelt zich vooral aangetrokken door de folklore van de hobo-traditie. Hobo’s waren
dakloze rondzwervende arbeiders in Amerika eind negentiende eeuw die tot nog diep in
de twintigste eeuw via lange goederentreinen voor niets meereisden op zoek naar werk.
Bij populaire opstapplaatsen waren soms speciale beveiligingsmensen, bulls, om deze
hobo’s uit de treinen te houden. Later in de jaren 1960 gebeurde zoiets met de graffitikunstenaars die verjaagd werden door cops. Deze hobo’s beschikten over een speciale
symbolentaal. Veel kunstenaars in Heerlen en Sittard vinden hun basis in de graffiti.

tekening

muurschildering Schunck

Op de bovenste verdieping is regelmatig in wisselende samenstellingen werk van Aad de
Haas (1920-1972) te zien, ooit als ‘entartet’ beschouwd, in de gevangenis gekomen en
zijn kruiswegstaties in de Cunibertuskerk te Wahlwiller (1947) moesten verwijderd
worden. In 1981 door Aartsconservatief bisschop Gijsen van Roermond weer in genade
aangenomen. Zijn schilderijen gaan over religie, dood, lust, spanning tussen man en
vrouw. De wereld zit gek in elkaar. Aad de Haas, expressionist, schildert vreemde
schichtige figuren in typische gedopte verftoetsen; vergeten, verdienstelijk; zijn en nietzijn liggen niet zover in elkaar. Beroemd en berucht duurt steeds korter.

Aad de Haas, tekening en schilderij
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Op weer een tussenverdieping vindt een kleine interessante tentoonstelling van Louis
Paul Boon (1912-1979) plaats, schrijver - ooit Nobelprijskandidaat, journalist, schilder.
LP Boon, getekend door armoede en oorlog, komt naar voren met eigenschappen als
idealist, sociaal bewogen voor de kleine man, maatschappijkritisch, anarchistisch, die
meestal echter op teleurstellingen uitlopen en pessimisme om de hoek gluurt. De
katholieke kerk was in zijn tijd oppermachtig en het is dan ook niet verwonderlijk dat
Boon verschillende vijanden had. Zeer bekend en berucht is Boon geworden met zijn
‘fenomenale feminatheek’, een verzameling becommentarieerde erotische afbeeldingen.

“Ik ben benieuwd Jan wat ge nou weer van de rommelmarkt hebt meegenomen.”
Als museum is Schunck niet zo geschikt, een soort multifunctioneel gebouw waar zich
ook de bibliotheek bevindt, waar beneden in de hal kranten gelezen kunnen worden, een
gezellig restaurant bovenste verdieping en tentoonstellingen door het hele gebouw heen.
Onder in de kelder bevindt zich de officiële ruimte voor grotere tentoonstellingen. Een
soort Alhambra onder de grond. Nu vindt een grote tentoonstelling plaats van Fons
Haagmans (1948), misschien de belangrijkste contemporaine kunstenaar in Limburg. De
afbeeldingen op zijn schilderijen zijn ongelofelijk plat geschilderd, ze zijn figuratief en
abstract ineen; sjablonen worden als stempels gebruikt. Haagmans gaat altijd uit van
een bepaalde symbolen die hij transformeert als serie tot nieuwe iconen, ontdaan van
subjectieve gevoelens. Duidelijk aanwezig is de conceptuele achtergrond waarmee
Haagmans is opgevoed. In het verleden putte Haagmans uit religieuze motieven, cijfers,
tekens, woorden, tarotkaarten en in deze tentoonstelling gaat hij uit van de Limburgse
volkscultuur, mijnwerkers, muzikanten en schuttersfeesten.

Nog te zien t/m zo 18 nov.

Fons Haagmans
Jota Castro ´ Bibliotheek´
Laten we dan maar in één ruk doorgaan naar ‘Het Domein’ in Sittard waar veelal de
urbane cultuur van jonge helden centraal staat die als “…antropologen kijken naar de
huidige sociaal-maatschappelijke en politieke context en bruggen bouwen tussen
verschillende culturen.” De gedachten tussen Heerlen en Sittard lopen bijna een op een.
Op dit moment is er een tentoonstelling van Jota Castro, Peru 1965, ooit diplomaat maar
nu een zeer activistische kunstenaar die met `bijtende´ politieke incorrecte humor de
machinaties van de hedendaagse consumptiemaatschappij blootlegt en streeft naar
intellectuele vrijheid. ‘Het Domein’ voert al jarenlang een zeer interessant beleid met
avant-garde kunstenaars. Op dit moment is er een uitwisseling tussen Het Domein
Sittard en de tuinwijk “Garten City” Eisden-Maasmechelen. Conglomeraat van plaatsen,
aaneen gesmeed zonder centrum, in Maasmechelen rijd je door een heel lange straat,
wel en geen centrum. Garten City (1910-1930) is een kopie van het Britse idee hoe het
mijnwerkers gebeuren eruit zou moeten zien. Woningen, parken, kerken en scholen,
monumenten zijn er volop te zien.
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Deze tentoonstelling loopt parallel met die van de Manifestatie 9 in Genk waar in de
oude kolenmijn Waterschei een indrukwekkende tentoonstelling de geschiedenis van het
sociale gebeuren van de kolenmijnindustrie gekoppeld aan de visie van hedendaagse
sociaal-politiek geëngageerde kunstenaars spannende confrontaties opleveren.

Museum Eisden

´Mijn´ hoofdgeb. Waterschei Paraproduction: Ni Haifenga .M.Duran mijnw. koppen

Manifestatie 9 noemde ik al eerder “laag over laag’ , verleden over verleden en heden over verleden.
Een indrukwekkende tentoonstelling over het verleden van de mijnen en de betekenis sociaal, politiek, cultureel
voor heden. Vele kunstenaars doen eraan mee.

In Eisden zien we veel gebouwen rondom het mijngebeuren zoals links boven een
arbeidershuis (nu museum), dat van afstand een villa indruk maakt maar van dichtbij
twee woningen die van binnen zeer klein zijn.
Op vijf plekken in Eisden-Maasmechelen zien we van 35 internationale kunstenaars
video’s, installaties en sculpturen eenzelfde soort engagement.
UIt de collectie van Het Domein doen 35 kunstenaars mee met veel bekende namen:
Shirin Neshat, Fiona Tan, Jimmie Durham, Ed Templeton, Mark Gonzales, Alfredo Jaar,
Roy Villevoye, Kati Heck en vele anderen.
De geschiedenis van de mijnen herleeft op vele plaatsen en worden ingezet als culturele
manifestaties en museale contemporaine tentoonstellingen. Zie Grand-Hornu in België,
Essen in Duitsland. Zeer de moeite waard om deze plaatsen te bezoeken ook na de
actuele manifestaties.

Mijnwerkershuis als museum Eisden-Maasmechelen

Armando: Bladeren in het MOA

Tentoonstellingen:
Armando museum (MOA) in landhuis Oud-Amelisweerd tot 7 okt. 2012 Daarna
tot medio 2013 gesloten
Manifesta 9: Genk t/m zo 30 september André Dumontlaan
GARTEN CITY : Eisden-Maasmechelen begint Koninginnelaan 42
(in samenwerking met Het Domein Sittard Kapittelstr. 6 Sittard)
Schunck gebouw Heerlen Bongerd 18: Other t/m 7 okt., Fons Haagmans t/m zo 18 nov.
Aad de Haas t/m zo 27 jan. 2013
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