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‘Salonkunst’ in Parkstad
Het moet een tweejaarlijkse traditie worden in Heerlen: Salon
Parkstad. Werk van
kunstenaars uit Parkstad laat de state of the
art in de regio zien.
De trend is duidelijk:
de grenzen tussen de
verschillende disciplines vervagen steeds
meer.
door Caspar Cillekens

H

aar moeder had haar getipt. Of de salon niets
voor haar was. Zo vaak
exposeert ze nu ook
weer niet in haar geboortestad.
Het werk van Lidy Jacobs (1959) is
niet over het hoofd te zien in Salon
Parkstad, de ‘doorstart’ van Salon
Heerlen die eenmalig in 2001 in de
toenmalige Stadsgalerij te zien was.
De konijnen van Lidy Jacobs zijn
geslachtskonijnen. De vruchtbaarheid spat van de van de zachte geitenwol gemaakte stofsculpturen af.
Ze heeft, zo zegt ze, de konijnen
naar haar realiteit gemaakt. En haar
wereld is er een van heiligheid en
geiligheid, waarin erotische collages
en stoffen sculpturen de boventoon voeren.
De in Rotterdam wonende kunstenaar vindt het prachtig om weer
eens naar haar roots terug te keren.
Net zoals haar ouders, die haar
dochter een paar dagen te gast hebben, lacht ze.
De criteria voor toelating tot de expositie Salon Parkstad in Schunck*:
kunstenaars die in Parkstad wonen
of werken of er - zoals Lidy - eenduidelijke binding mee hebben. Ze
moeten professioneel beeldend
kunstenaar zijn en hun werk moet
een interessante eigenheid vertonen.
Uit 150 inzendingen heeft de selec-

Links werk van Lidy Jacobs, rechts boven Rimke Nolten, midden onder
tiecommissie 36 kunstenaars uitgekozen. In leeftijd variërend van 25
tot 65. De genres zijn ook heel verschillend: van klassieke bronzen
beelden tot video, van installatiekunst tot olieverfschilderij.
Als deze state of the art in Parkstad
iets duidelijk maakt is het wel dat
de grenzen tussen de genres in de
beeldende kunst steeds meer vervagen.
Volgens conservator Tom Goossen

van Schunck*, mede verantwoordelijk voor de inrichting van de tentoonstelling, is het idee voor de salon door directeur Stijn Huijts vanuit Het Domein meegenomen naar
zijn nieuwe werkplek. Het moet
een tweejaarlijkse traditie worden.
Schunck* faciliteert. Een nog op te
richten onafhankelijke stichting
gaat de salon de komende jaren
voorbereiden.
Slenterend door de tentoonstelling

Martine Pieck en rechts onder Maarten Spons.
stuit je op een loslopend dierfiguur
(leeuwin?). Even verderop op een
op een richel balancerende aap.
Sculpturen van Paulien Föllings
(Heerlen, 1984). Je blijft als toeschouwer op gepaste afstand. De
dieren hebben recht op hun eigen
territoir.
In het (Limburgse?) heuvelland
laaft een vrouw zich boven op een
drinkbak aan een straal water. In
haar serie Humanis Bestia portret-

foto’s Romy Finke, Rimke Nolten, Martine Pieck en Maarten Spons

teert Rimke Nolten (Heerlen, 1984)
zichzelf dan weer als dier met een
menselijke behoefte dan weer
mens met een dierlijke behoefte.
De schilderijen van Martine Pieck
(Landgraaf, 1967) tonen een desolaat landschap met een verlaten
wooncaravan. Een vervreemdende
omgeving die je onwillekeurig associeert met de Verenigde Staten
waar ze een deel van haar opleiding heeft gehad.

Het lijkt een schilderij, maar bij nader inzien zijn het stroken zwart
karton die Maarten Spons (Heerlen, 1985) tot een schilderij gemaakt heeft. Bij hem staat kunst
eerder voor onderzoek naar materiaal dan voor het scheppen van een
illusie. Ook deze trend laat Salon
Parkstad zien.
Salon Parkstad. Schunck*, t/m 17 januari. Zie ook www.schunck.nl

