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MaRegio
Niks dan N ieuws en Nonsens uit  de  reg io  Maastr icht

 

Nieuws Nonsens Foto's Agenda Plaats activiteit

Opening expositie Galerie KunZst
zondag 14 september 19:30

Om twee uur vanmiddag is er aan de Bassinkade 3 in Maastricht een expositie geopend.
Galerie KunZst presenteert tot en met 12 oktober foto- en kunstwerken van Jacobien de
Korte, Annemiek Collin en Susan de Kruiff. De galerie is van donderdag tot en met zondag
open tussen 12.00 en 17.00 uur.

Galerie KunZst is in maart dit jaar geopend en wordt beheert door Ineke Gademan. Samen
met Marian Bonnemayers en Chris Gadiot. Het drietal biedt expositie ruimte aan kunstenaars
met een divers karakter. De creativiteit zit ook bij hen zelf in de vingers. Zo schildert Ineke
graag het buitenleven, en dan vooral de dieren die daarbij horen. Haar inspiratiebron vormt
de omgeving waarin ze woont, het buitenleven van Langbroek. De schilderijen die ze maakt
zijn sfeervol en kleurrijk. Ineke gaf haar carrière als zzp-er in de interieurbranche op om zich
meer te gaan richten op de ontwikkeling van haar schildertalent, iets wat ze al van jongs af
aan graag doet. De schilderijen laten je even wegdromen, en dat zien we ook terug bij de
andere kunstenaars die vandaag hun werken trots presenteren!

Ineke Gademan en een aantal van haar schilderijen

Laatste Nieuws
 

Lindebomen OLV-plein:
politie rondt onderzoek af
dinsdag 16 september 10:00

 
Schoten gelost bij
woningoverval: kinderen
ongedeerd
maandag 15 september 09:30

 
Opening expositie Galerie
KunZst
zondag 14 september 19:30

Agenda

Cascade Maaskernen Toer
16 sep 2014 t/m 31 okt 2014
Rederij Cascade - WESSEM

Dino Experience
16 sep 2014 t/m 26 okt 2014
Limburgs Museum - Venlo

In den heksenbol
poppenvoorstelling
16 sep 2014 t/m 28 dec 2014
broodjes met passie @henny's -
Roermond

Kathedraaltoren Roermond
beklimmen
16 sep 2014 t/m 25 okt 2014
Beklimming toren Kathedraal -
ROERMOND

vandaag morgen weekend

Meest bekeken
 

Gasflessen gedumpt in
Haspengouw Maastricht
donderdag 11 september 18:00

 
13-jarig meisje met opzet
van fiets getrapt
zaterdag 13 september 18:00

 
Vrouw vermist in Maastricht
woensdag 10 september 21:00
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Fotografe Susan de Kruiff studeerde in 1999 af als fotografisch vormgever aan de Konijnklijke
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hierbij werd ze genomineerd voor de Zuid-
Hollandse Vormgevingsprijs. Susan fotografeert op het eerste oog alledaagse voorwerpen en
situaties die, ontdaan van alle franje, terug te voeren zijn op de essentie van het bestaan. Ze
speelt het heden en het verleden tegen elkaar uit, waarbij het onuitgesprokene en
onzichtbare net zo belangrijk is als de getoonde werkelijkheid. Stillevens en interieurs zijn
terugkerende thema's in haar werk.

Fotografe Jacobien de Korte werkt binnen haar eigen buro, Buro3A, als vormgever en
fotograaf. Ze werkt zowel in opdracht als autonoom. In haar autonome werk, werkt ze
meestal vanuit haar persoonlijke gevoelens en tracht ze begrippen als vervreemding,
eenzaamheid, mysterie, magie en melanchiloe uit te drukken. Haar opdrachten bestaan
vooral uit het maken van foto's binnen de architectuur. Dat is voornamelijk vanwege haar
grafische achtergrond en voorliefde voor architectuur.
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De derde exposant is Anniemiek Collin, die het team van uiterst creatieve dames goed
aanvult! Annemiek is beeldend kunstenaar en maakt sculpturen van brons, keramiek, metaal
en combinaties van deze materialen. De vrije beelden zijn geïnspireerd door natuur en
architectuur waarbij ze speelt met trefwoorden als: groei, beschutting, reflectie, lijnenspel,
spanning, harmonie. Het beeld ontstaat vaak uit contrasten van beeldende architectonische
elementen. Ze maakt ook veel portretten, (in opdracht), waarbij haar passie ligt in het
verbeelden van de essentie van die specifieke mens en de gelijkenis een grote rol speelt. Haar
monumentale werk staat veelal op locatie.
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Links: Susan de Kruiff Rechts: Annemiek Collin
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 Contact opnemen met MaRegio

Hochterpoort 25
6211 BT - Maastricht

info@maregio.nl
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