Locatie:
Kasteel D’Aspremont-Lynden
Groenplaats 1 -3621 Oud-Rekem
Openingsuren:
18 juli – 26 september 2010

Zaterdag, zondag en feestdagen 11.00u – 17.00u
Rondleidingen:
per groep (min.15 pers.) op afspraak
vanlaethem@telenet.be of 0032 (0) 496 76 48 08
Toegangsprijzen:
Individueel ; €4,Groepen: €3,Jongeren 12-18 :1€,Info :
www.toerismelanaken.be
museum@lanaken.be

MET DANK AAN: VZW KASTEEL REKEM, GEUKENS & DEVIL, bruikleengevers en kunstenaars, FAM. FÖRSTER, FLACC, M HKA
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Beeldende kunst in kasteel Oud-Rekem
17 JULI - 26 SEPTEMBER 2010

13-07-2010 22:52:52

“LUCHT IS TASTBAARDER DAN MIJN GEDACHTE”

deeLnemende kunstenaars:
Karin AriNk

Het kasteel d’Aspremont-Lynden heeft een geladen geschiedenis.Naast zijn schoonheid en die van zijn
omgeving schuilt er ook een diepere laag vanuit het verleden. Sinds enkele jaren worden in het verlaten
kasteel kunstprojecten georganiseerd.

Steven Baelen
Ruben Bellinkx
Elise Berkvens

Vorige zomer was er het unieke samenwerkings-project voor de beide Limburgen dat resulteerde in een
prachtige tentoonstelling “De Oversteek” met het Bonnefantenmuseum uit Maastricht. whVele bezoekers
ontdekten deze eigenzinnige plek met prachtige installaties op internationaal niveau.

PiI

Ook deze zomer start er een nieuw project.
17 deelnemende kunstenaars uit binnen- en buitenland gaan de uitdaging aan om in deze omgeving
hun werk met elkaar te confronteren. Verschillenden onder hen maken specifieke site-kunstwerken in het
kasteel.Als tentoonstellingsconcept is gekozen voor een zin die een psychiatrisch patiënt destijds heeft
geschreven op één van de muren van het kasteel :’Lucht is tastbaarder dan mijn gedachte’.
Via een unieke variatie van beeldende middelen geven de individuele kunstenaars vorm aan dit concept.
Een boeiende niet te missen kunstbeleving.

Peter De Meyer

J. MACHADO De Souza
Mark Dion (M hka)
HADASSAH EMMERICH
Mathieu KnippenbergH
Sofie Muller
Femmy Otten
Eduardo Padilha
Greet van autgaerden
jowan van barneveld
karen Vermeren

CURATOR: ANNEMIE VAN LAETHEM / ORGANISATIE: VZW FORUM TRIANGULARE

Henk Visch (M hka)
FLUXUS COLLECTIE - Jan Van Der donK
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