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Meesters in de beeldhouwkunst
Onlangs is in de tuin van Château
Neercanne de expositie ‘Meesters in
de beeldhouwkunst’ door minister
van Economische Zaken mevrouw
M.J.A. van der Hoeven geopend.
Verrassend in haar speech was haar
uitspraak dat ze met eigenaresse van
Gallery Bell’Arte, Doret Huibers een
samenwerkingsverband wil aangaan om
met jonge kunstenaars in het buitenland
te gaan reizen om hen zo te promoten.
De beeldenexpositie, die dit jaar voor
de elfde keer is georganiseerd door
Doret Huibers in samenwerking met
Camille Oostwegel is toonaangevend
en uniek door zijn omvang. Met meer
dan honderd sculpturen en een diversiteit
van ﬁguratie tot abstractie. De beeldhouwwerken van de kunstenaars worden tot en
met 28 september bij Gallery Bell’Arte
geëxposeerd. De grote sculpturen komen
in deze expositie volledig tot hun recht
in de schitterende ambiance van de
kasteeltuinen van Château St. Gerlach
en Château Neercanne.

Fleur, Emile Cornelis

Opvallend dit jaar zijn het aantal beroemde
Italiaanse beeldhouwers. Zo is er onder
andere werk te zien van Giovanni Balderi,
Claudio Capotondi, Håkon Anton Fagerås,
Inger Sannes en uiteraard zijn er ook veel
sculpturen te zien van gevestigde namen
zoals onder andere Gerti Bierenbroodspot,
Emile Cornelis, Jan Desmarets, Luigi
Galligani, Carlos Mata, Eddy Roos,
Xander Spronken en Francesca Zijlstra.
Deze expositie op drie dicht bij elkaar
gelegen lokaties vormen samen de grootste
beeldententoonstelling van de Benelux.
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