BON VOYAGE naar de “Kunst in het land van Eupen en omgeving”
Elke eerste zondag van de maand vrij entree.
In het Centrum voor Kunst en Cultuur de Kopermolen aan het von Clermontplein te
Vaals toont toont Gabriele Heikamp haar beelden, schilderijen en sieraden. De architekte
Gabriele Heikamp heeft al vanaf haar studietijd in Aken interesse voor kunst, musea,
schilder- en beeldhouwkunst. Naast haar arbeid als architekte studeerde ze aan de
Akademie für Bildende Kunst in Düren-Rolsdorf. Op 7 april 2005 werd zij door een zware
hersenbloeding getroffen; het verlies van haar spraakvermogen en verlammingsverschijnselen maakte een lang revalidatieproces noodzakelijk. Kunstzinnige bezigheden
hielpen haar om in haar leven nieuwe prioriteiten te stellen: zij begon te tekenen en te
schilderen, de vervaardiging van sieraden hielp haar bij de verbetering van haar fijne
motoriek.
Tekeningen, die iedereen onmiddellijk kan begrijpen, zijn voor haar een speciale
spreekbuis, een middel om zich direct met humor, droefheid of ironie te kunnen uiten. De
betekenis van haar meer abstract acrylwerk wordt steeds overgelaten aan de fantasie
van wie er naar kijkt. In haar schilderkunst , die wordt gekenmerkt door bijzonder
krachtige kleurstellingen en ruimtelijke diepte, onderkent de beschouwer hints naar wat
hij zelf heeft gezien en begeeft deze zich in een fascinerende wisselwerking tussen
droomwereld en werkelijkheid.
In haar recente grafische werken wendt Gabriele Heikamp zich naast haar interesse voor
mensen naar de architectuur. Deze aandacht voor geometrische vormen is een
bezinning op de op de drie dimensies van de architectuur. De dialoog met de derde
dimensie wordt ook zichtbaar in haar kleine pregnante, zwevende sculpturen in
speksteen.
Op zondag 2 juni 2013 tussen 1400 en 1800 uur wachten de samenwerkende
kunsthuizen in het Euregionale Land van Eupen op uw bezoek: Kunst und Kultur im
Köpfchen, Eupener Straße 420, D-Aachen; Ramírez-Máro-Institut, B-4730 HausetRaeren, Gostert 102; Fondation Peter Paul J. Hodiamont, 4837 Baelen, Mazarinen 9;
Atelier I.S., Heidestr. 39, B-4711 Walhorn; Göhltalmuseum, B-4720 Kelmis / NeuMoresnet, Maxstraße 9-11; Maison art Pütz, rue de Hombourg 2, B-4850 Montzen;
Kunstatelier 2Stark, B-Kelmis, Plaatweg 23. Execptioneele locatie op 2 juni 18.00 h:
Hodiamont herinnerings concert en expositie: Abbaye du Val-Dieu, route de Val-Dieu,
227, B 4880 Aubel.
Voor verdere informatie zie: info@kunstroute-weser-goehl.eu
Website: www.kunstroute-weser-goehl.eu

