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Jaarverslag tentoonstellingen 2015

1) 11 januari -- 15 februari

Johannes Reul
Johannes Reul maakt abstracte schilderijen en
plastieken. Zijn in vele kleuren geschilderde doeken
verwijzen naar de natuur door de illusie van
perspectief en de werking van de kleuren.

2) 22 februari -- 6 april

Manfred Kütz
De in Aken werkzame schilder en maker van bronzen
beelden, Manfred Kütz, legt in zijn stijl een verbinding
tussen de kunst van de Nederlandse fijnschilders uit
de Barok en de hedendaagse kleurtechnieken. Hij
verwerkt ook foto's in zijn schilderijen. In zijn
bronzen verwerkt hij thema's uit de natuur.

3) 12 april -- 17 mei

Götz von Berneuth
Prof. Dr. Götz von Bernuth was tot 2001 hoofd van
de afdeling Kindercardiologie aan het Klinikum in
Aken. Hij woont sinds lang in Vaals. Na zijn emeritaat
is hij met groot enthousiasme gaan schilderen, met
name landschappen in de omgeving. Opmerkelijk veel
werken werden al tijdens de drukbezochte vernissage
verkocht.

4) 23 mei -- 28 juni

Karin Eymael
Karin Eymael woont in Eijs. Haar opvallend grote
doeken met schilderingen in acryl verf maken indruk.
De onderwerpen zijn meestal landschappen en
vrouwenfiguren, maar er wordt ook een serie van
portretten van haar moeder, de toneelspeelster,
getoond.

5) 5 juli -- 9 augustus

Philip Dreber & Alessandro De Matteis
In deze interessante tweemanstentoonstelling
werden de installaties en stalen sculpturale objecten
van Philip Dreber gecombineerd met de fotografieën
van Alessandro De Matteis. De installaties beogen een
uitwisseling met de omgeving van stad en natuur aan
te gaan.
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6) 17 augustus -- 20 september

Marina Freude
Marina Freude is in Kirgizië geboren en woont en
werkt in Aken. Zij studeerde in St. Petersburg
architectuur en in Düsseldorf grafisch design. Zij
ontwikkelde zich vervolgens tot schilderes van
onderwerpen met een eigen, fantasievol
beeldverhaal in expressieve, ornamentele stijl..

7) 27 september -- 1 november

Stan Bröcheler & Alexandra Driessens
Deze kunstenaars vormen een opvallend duo met
zeer verschillende disciplines. Stan Bröcheler
ontwikkelt nieuwe kunstzinnige mogelijkheden in de
verwerking van hout tot gebruiksvoorwerpen, met
name meubels. Alexandra Driessens is schilderes. Zij
verbeeldt in haar schilderijen prachtige vogels en
andere dieren in een vervreemdende context.

8) 8 november -- 13 december

Peter Schneider
De in Vaals wonende kunstenaar, Peter Schneider,
maakt installaties die in de natuur worden opgesteld.
Het gaat vaak om grote cirkels van subtiel,
lichtblauwe kleur met een centrale opening ('ogen').
Opgesteld in de natuur gaan zij een indringend
'dialoog' met de natuur aan. Hij noemt dit 'Landart' of
'Nature Art'. Zijn zeer esthetische foto's tonen dit
thema ook.

9) 20 december -- 26 jan. 2016

Ibolya Horvath & Patrick Souren
Deze kunstenaars hebben een gezamenlijke
tentoonstelling ingericht van zeer uiteenlopende
kunstvormen. Ibolya Horvath, geboren in Boedapest,
maakt subtiele foto's van vrouwen en meisjes. Deze
zijn heel goed te combineren van de verfijnde
edelsmeedkunst van Patrick Souren uit Wahlwiller.
Hij maakt voornamelijk ringen, armbanden en kleine
plastieken.

