
zaterdag 21 en
zondag 22 juli
Int. Kunstmarkt
Vaals
Zaterdag v.a. 1100 
zondag u.a. 1000 u.
€1,- entree

maandag 16 juli, 2000 u.
Concert door
Tjeu Zeyen, orgel/piano
en
Yvonne Nijsten, sopraan
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Centrum voor Kunst en Cultuur

von Clermontplein 11

aktiviteiten uit het jaarprogramma

2012
2012

expositie
Sjef

Hutschemakers
8 juli-22 aug.
vernissage
zondag 8 juli

1500 uur
muziek:

Marcel Verheggen,
orgel

von Clermontplein 11    



Rabobank
Centraal

Zuid-Limburg

von Clermontplein 11
Tel. 0031(0)43 3064668

de Kopermolen is geopend van
dinsdag t/m zondag van 1100-1700 u.

De Kopermolen viert dit jaar 
de Kunstmaand Vaals –met 
daarin ook de tweedaagse In-
ternationale Kunstmarkt voor 
professionele kunstenaars, de 
enige echte- door een grootse 
tentoonstelling met werk van 
een der pijlers van de Lim-
burgse beeldende kunst: de 
in St. Geertruid woonachtige 

Sjef Hutschemakers.
De expositie loopt van zondag 
8 juli t/m woensdag 22 au-
gustus. Op 8 juli is om 15.00 
uur de vernissage. Muzikale 
omlijsting verzorgt Marcel 
Verheggen op het monumen-
tale Hilgers-orgel. 
In het kader van zijn 
tachtigste verjaardag waren 
er al verschillende exposities, 
er verscheen een boek –Ver-
bondenheid- met tekeningen, 
alom was er aandacht voor 
deze kunstzinnige grootheid 
uit onze eigentijdse regio.

In De Kopermolen aan het von 
Clermontplein te Vaals brengt 
“d’r Hutsch” nog niet ge-
toonde schilderijen en teke-
ningen met als onderwerp:
de Vrouw.
Het werk van de in Banholt 
geboren Sjef Hutschemakers is
een leven lang gekenmerkt door
zijn Limburgse boerenafkomst.

Voortbestaan wordt daarin 
getekend als het centrale on-
derwerp. Het directe contact 
met Moeder Aarde [‘die ons 
voedt en kruid en bloemen 
groeien doet’ Zonnelied St. 
Frans], bron van voortleven. 
Het dagelijkse doen van de 
eenvoudige mensen om hem 
heen –in rituelen, werk, fees-
ten, het boerenland met zijn 
vee- dat alles legt hij vast in 
zijn kunstzinnige arbeid. Het 
zijn steeds varianten op zijn 
diep religieus besef van de 
doorlopende lijn van leven 
waarin wij ons bevinden.

De vrouw is het centrale 
onderwerp van deze ten-
toonstelling [waarvan de 
werken meestal ook te koop 
zijn, met in mappen ook 
werk geprijsd voor een breed 
publiek].
Zij is van deze levensdrang het 
symbool bij uitstek: in schoon-
heid naar lichaam en geest,

in vruchtbaarheid en moe-
derschap. Veel schilderijen 
zijn ontstaan in creatieve 
sessies met leerlingen en cur-
sisten. En alles in zijn eigen 
direct herkenbare, expres-
sieve en heel persoonlijke 
vormentaal. Deze expositie 
wordt een feest. Maar Sjef is 
zelf reeds verder: hij werkt 
nu aan verbeelding van de 
Bijbelse Psalmen!


