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Persmededeling

Kunsthappening in de Fondation Hodiamont

Holger Vanicek, Barbara Mertens en F. Joseph Ahmann

De misère van kunst is, zegt men, dat niemand weet wat ze in werkelijk-

heid is!

De Fondation Hodiamont, in samenwerking met drie kunstenaars uit de 

regio, nodigen u uit om nader kennis te maken met hun werk in de karak-

teristieke ruimtes en de bijzondere atmosfeer van het gebouw van de Fon-

dation die net zo inspirerend zal zijn als de artistieke veelzijdigheid van het 

geboden werk.

Holger Vanicek zet kunstwerken en gebruiksvoorwerpen tegenover elkaar 

en onderzoekt daarmee het verband tussen deze objecten. Bij de ten-

toonstelling in de Fondation Hodiamont zijn het metalen vondsten die hij

met zelf vervaardigde houtsculpturen confronteert. Hij werkt al 30 jaar als 

zelfstandig kunstenaar. Hij nam deel aan enige internationale  symposiums 

en zijn sculpturen zijn op verschillende plaatsen in Duitsland, Franrijk en 

Italië te vinden.

De in Herzogenrath wonende designer Barbara Mertens laat zich vooral 

door de natuur inspireren. Daarbij combineert ze moderne schilder-, print-, 

en collagetechnieken en encaustiek, een licht-intensieve manier van schil-

deren met was. In deze en andere schildertechnieken en de combinatie 

met fotografie en objecten van papier-maché geeft ze cursussen en doet ze 

projecten in het sociaal cultureel centrum “Klösterchen” in  Herzogenrath.

Schilderijen en drieluiken, die vooral geïnspireerd door de modernen, maar 

vooral door het expressionisme exposeert de bioloog, leraar en auteur F. 

Joseph Ahmann. Sinds de tachtiger jaren maakte hij veelal aan de eigentijd 

gerelateerde beelden, Daarbij maakt hij gebruik van mythologische gege-

vens, motieven uit sagen, sprookjes en religieuze verhalen. En hij is op 

zoek naar wisselwerking tussen actuele, onderbewuste stromingen. Waarbij 

verrassingen niet uitgesloten zijn.

De vernissage is bedoeld als een open forum voor alle geïnteresseerden in 

Kunst in de regio en begint op zaterdag 30 mei 2015 om 16.00 uur in B 

4837 Baelen sur Vesdre , Mazarinen 9.

Verder openingstijden:

Zondag 31 mei 14.00 -18.00 uur 

Zaterdag 6 juni 14.00 -18.00 uur 

Zondag 7 juni 12.00 – 18.00 uur matinee (lezing) Entree gratis.

Voor meer informatie: www.fondation-hodiamont.org


