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Beste gasten van KiV 2014,

Welkom bij de expositie van Kunst in Valkenburg 2014. Voor de zevende keer op rij blijkt KiV een succesformule te zijn. Een 
kleinschalig, exclusief kunstevenement in een magnifieke omgeving. 
Ik ben er trots op dat dit kunstevenement plaatsvindt in onze gemeente. Châpeau voor de organisatoren die er vanaf het eerste 
uur bij waren, Maurice Stassen van Giardino Galerie & Beeldentuin en de gebroeders Frank en John Marx van Marx & Marx 
Limburgse kunst.   

Valkenburg aan de Geul timmert hard aan de weg. Ook op het gebied van kunst en cultuur. Het initiatief van de Stedelijke 
Kunstopdracht heeft twee prachtige nieuwe kunstwerken in het Kuurpark opgeleverd. In 2011 presenteerde Stief de Smet zijn 
schitterende “Broken Lion”. Vorig jaar was het de beurt aan Tom Claassen, om het voor Valkenburg zeer toepasselijke beeld “All 
Bouckhoh” (bok) te presenteren. De in Maastricht woonachtige beeldhouwer Han van Wetering is de derde kunstenaar die een 
kunstwerk gaat realiseren in het kader van de stedelijke kunstopdracht. Met spanning wachten we af wat hij volgend jaar zal 
presenteren.

Ik hoop dat u, net als ik, uw hart kunt ophalen aan eigentijdse kunst in de historische schatkamer van de St. Gerlachuskerk en 
kloostergang van Château St. Gerlach. Er valt genoeg te bewonderen!

       

       

       
       Martin Eurlings, burgemeester Valkenburg aan de Geul
.

 
   
   

   

Voorwoord

mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester Martin Eurlings met Tom Claassen tijdens 
de onthulling van ““All Bouckhoh” (bok) “ in 2013.
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Elsevier: Valkenburg meest aantrekkelijke woonge-
meente van Limburg

In het onderzoek van Elsevier “Waar willen we wonen?” 
komt Valkenburg aan de Geul als de meest aantrekkelijke 
gemeente van Limburg uit de bus. Tripadvisor heeft 
Valkenburg aan de Geul de Travellers Choice Award 2013 
toegekend. We scoren een 8.4 op Zoover. Valkenburg 
aan de Geul hoort bij de top 5 vakantiebestemmingen in 
Nederland. En Kerststad Valkenburg sloeg in 2013 alle 
records. Valkenburg aan de Geul wil haar positie als winkel- en 

toeristenstad nog verder versterken. Het toeristisch 
centrum, de banenmotor voor heel toeristisch 
Valkenburg aan de Geul, staat straks weer helemaal op 
de kaart. Krachtiger en aansprekender als ooit tevoren. 
En dat is pure winst voor onze bezoekers, maar vooral 
ook voor onze eigen inwoners en ondernemers, die voor 
een zeer groot deel een bijdrage leveren aan het succes 
van de beste toeristische gemeente van Nederland.
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Han van Wetering
Ontwerper Stedelijke kunstopdracht 

Valkenburg aan de Geul 2014

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft samen met de Stichting Kunst 
in Valkenburg in 2010 een stedelijke kunstopdracht ingesteld. Iedere twee 
jaar krijgt een kunstenaar opdracht om een kunstwerk voor de openbare 
ruimte in Valkenburg te realiseren. Dit jaar is die opdracht verleend aan de 
Maastrichtse beeldhouwer Han van Wetering. In het voorjaar van 2015 wordt 
zijn kunstwerk in de nabijheid van het Kuurpark onthuld.

De adviescommissie is van mening 
dat een vertegenwoordigend werk 
van Han van Wetering in het te 
vormen beeldenpark bij het Casino 
in Valkenburg niet mag ontbreken. 
De beeldend kunstenaar is o.a. 
bekend van het prachtige beeld 
‘De Zaate Herremenie’ op het 
Vrijthof in Maastricht. De stedelijke kunstopdracht is een initiatief van de gemeente Valkenburg 

aan de Geul en de stichting Kunst in Valkenburg en wordt mogelijk gemaakt 
door Landal Kasteeldomein De Cauberg, Thermae2OOO en Holland 
Casino Valkenburg.
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Het bedrijfssymbool van galerie Marx & 
Marx is een koppige ezel en dat is niet 
zo maar. Het is het resultaat van een 
onwaarschijnlijk, maar waar gebeurd 
verhaal, dat zich afspeelde op de ezel 
van Charles Eyck en als protest be-
doeld was. Hij schilderde dat symbool 
in de jaren vijftig om zich af te zetten 
tegen de jongeren om hem heen die 
nieuwe wegen wilden inslaan. Jonge 
kunstenaars die bij elkaar kwamen in 
de galerie ‘Het Palet’ van Jos Pluijmen 
onder aan de Cauberg in Valkenburg. 

Daar werd stevig gediscussieerd over 
de veranderingen binnen de schilders-
kunst zoals die toen plaatsvonden. En 
Charles Eyck was het daar niet mee 
eens. De ezel zette hij in de etalage 
van de galerie. Het werk kwam via om-
wegen bij galerie Marx & Marx terecht 
en werd later verkocht. Maar het werd 

wel het symbool van galerie Marx en 
Marx.

Deze ezel is niet dom. Deze ezel is 
stijfkoppig, gaat eigenzinnig zijn weg 
in de richting die hij gekozen heeft. Hij 
wijkt niet af van zijn bedoelingen, net 
zoals de gebroeders Marx dat doen. 
En dat is: alleen maar aan Limburg ge-
relateerde kunst in hun galerie presen-
teren. Zich daardoor beperkend, maar 
zich ook specialiserend. 

Hun collectie groeide de laatste jaren 
uit tot een grote hoeveelheid werken 
die een fraaie doorsnede geven van 
de Limburgse kunst uit de laatste 
honderd jaar. Er is welhaast geen plek 
in Zuid-Nederland waar zoveel werk 
van gerenommeerde en aankomende 
Limburgse kunstenaars bij elkaar is 
gebracht.
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In de galerie, gelegen in Valkenburg 
aan de Geul, is een kwalitatief hoog-
staande collectie aanwezig bestaande 
uit olieverfschilderijen, aquarellen, 
qouaches, tekeningen, etsen, zeefdruk-
ken en beelden. Een groot deel van de 
verzameling bestaat uit figuratief werk, 
vormgegeven vanuit diverse kunststro-
mingen variërend van poëtisch rea-
lisme tot feestelijk expressionisme.

Bij Marx & Marx kunt U niet alleen 
terecht voor inkoop en verkoop van 
Limburgse kunst, maar ook voor inlijst-
werk, taxaties, onderhoud, restauraties, 
advies, bemiddeling, inrichting van 
bedrijfscomplexen en ondersteuning bij 
publicaties en/of presentaties. 

Huren en huurkoop behoren ook tot de 
mogelijkheden. 

Tekenend voor de uitstekende service 
die Marx & Marx biedt is de gratis rege-
ling voor gespreide betaling. Dit alles 
tegen zeer concurrerende prijzen.

Brengt u gerust eens vrijblijvend een 
bezoek aan de galerie van de gebroe-
ders John en Frank Marx, gelegen 
aan de Reinaldstraat nummer 39-41 in 
Valkenburg aan de Geul.

Openingstijden: 
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. 
Of op afspraak via (043) 601 25 60 en 
(06) 53 29 47 46 

Info via: 
www.marx-en-marx-kunst.nl
E-mail: info@marx-en-marx-kunst.nl

Marx en Marx
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kunst 
wil 
zich 
thuis
voelen
Thuis optimaal van kunst genieten. GIARDINO 
Galerie en Beeldentuin geeft alle bezoekers een 
uitgelezen kans om hier kennis mee te maken. 
Zowel in het statige monumentale pand, een oude 
burgemeesterswoning van rond 1900, als in de 
gestileerde tuin zijn sculpturen en schilderijen te 
bewonderen van gerenommeerde kunstenaars uit 
binnen- en buitenland.

GIARDINO Galerie en Beeldentuin bevindt zich op 
een mooie locatie in het idyllische Zuid-Limburgse 
Heuvelland nabij Valkenburg en Maastricht. 
Strakke hagen, weelderige rozenstruiken en 
wilde bloemenborders zijn het decor voor een 
jaarlijks terugkerende groepstentoonstelling. Bijna 
onopgemerkt loopt de beeldentuin door in het 
ruime landhuis, waar behalve kleinere beelden ook 
schilderijen en andere kunstobjecten te bewonderen 
zijn. 

Vanuit een woon/werk situatie wordt u bij GIARDINO 
gast-vrij benaderd en persoonlijk geadviseerd op 
het gebied van het plaatsen van kunst in uw eigen 
omgeving. De intimiteit van de locatie maakt dat we 
met recht mogen spreken van een “Private View”.
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Schilders
Josef Jan Michnia - Christiaan Lieverse - Jacques 
Tange - Joseph Cals - Arno Rutten - Walter Brems - 
Roman Zakrzewski - Jo van den Brand 

Beeldhouwers
Lothar Vigelandzoon - Luc Bemelmans - Frans van 
Straaten - Winke Besard -Jos van Vreeswijk - Joseph 
Cals - Nic Jonk - Judith Wiersema - Lies Arnold - 
Marti de Greef - Valerio Demarchi - Paul Ceulemans 
- Iwona Miliszewska - Antoon van Wijk - Lolke van 
der Bij/Marianne van Dedem - Saskia Pfaeltzer - Karin 
van de Walle - Angelo Moyano - Aleksandr Agofonov  
- Tom Smetsers - Marco di Piazza - Martha Veldthuis

Galerie/beeldentuin 
Giardino
Rijksweg 31, Berg en Terblijt, t +31 43 604 25 55 
e-mail: info@giardinobeeldentuin.nl, 
internet: www.beeldentuinen.nl

Openingstijden: 
Vr t/m Zo 11 tot 17 uur en op afspraak

Kunstkoopregeling aanwezig
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Kunstenaar: Charles Eyck 
Titel: Kapel in Schimmert, Jaartal: 1972, Materiaal: Olieverf op doek, Afmetingen: 100 cm h x 120 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Marti de Greef
Titel: Haan, Materiaal: brons, Afmetingen: 51 cm h
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Kunstenaar: Louis Wierts 
Titel: Flair II, 2/2,  Jaartal: 2001, Materiaal: brons met kristalglas, Afmetingen: 64 cm h (inclusief sokkel)

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Bregje Horsten
Titel: Colorful poetry, Jaartal: 2013, Materiaal: olieverf op doek, Afmetingen: 100 cm h x 120 cm br
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Kunstenaar: Ger Lataster 
Titel: Abstracte compositie (n.a.v. dood Matisse), Jaartal: 1984, Materiaal: Olieverf op doek 100 cm h x 120 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Jos van Vreeswijk
Titel: Bather, Materiaal: Blauw marmer, Afmetingen: 90 cm h x 90 cm br
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Kunstenaar: Paul Beckers 
Titel: African buffalo 4/10, z.j., Materiaal: Terracotta/iron/iron oxide, Afmetingen: 80 cm br x 30 cm h

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Walter Brems
Titel: In my solitude, Materiaal: olieverf op doek over paneel, Afmetingen: 100 cm h x 100 cm br
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Kunstenaar: Pieter Defesche  
Titel: Z.T., Jaartal: 1982, Materiaal: Gemengde techniek op papier, Afmetingen: 91 cm h x 60,5 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Saskia Pfaeltzer
Titel: Lambada, Materiaal: brons, Afmetingen: 100 cm h
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Kunstenaar: Pierre Habets 
Titel: Liefdesbaby, Jaartal: 2014, Materiaal: Brons, Afmetingen: 7 cm h

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Arno Rutten
Titel: La femme sur le pont, Materiaal: mixed media, Afmetingen: 240 cm br x 200 cm h
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Kunstenaar: Dorry van de Winkel 
Titel: Tulpen van toen, Jaartal: 2013, Materiaal: Aquarel op papier, Afmetingen: 75,5 cm h x 67,5 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Tom Smetsers
Titel: Selangi, Materiaal: koper/glas, Afmetingen: 40 cm h x 30 cm br
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Kunstenaar: Harry Schroen 
Titel: Bol met schijven, Jaartal: 2012, Materiaal: Polyester, Afmetingen: 80 cm h x 110 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Jacques Tange
Titel: Night riders, Materiaal: olieverf op doek, Afmetingen: 85 cm h x 100 cm br
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Kunstenaar: Angelo Timmermans 
Titel: Gebed, Jaartal: 2013, Materiaal: Olieverf op doek, Afmetingen: 68 cm h x 50 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Martha Veldthuis
Titel: De kus, Materiaal: keramiek, Afmetingen: 120 cm h x 60 cm br
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Kunstenaar: Jo Ramakers 
Titel: Vogel II, Jaartal: z.j., Materiaal: brons, Afmetingen: 51 cm h

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Josef Jan Michnia
Titel: Concert, Materiaal: olieverf op doek, Afmetingen: 100 cm h x 120 cm br
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Kunstenaar: Mies Grijmans 
Titel: Sierappeltjes met wit kommetje, Jaartal: 2008, Materiaal: olieverf op paneel/muspaneel, Afmetingen: 9 cm h x 13 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Aleksandr Agofonov
Titel: De equilibrist, Materiaal: brons, Afmetingen: 38 cm h
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Kunstenaar: Marte Hameleers 
Titel: Vrouw met Laurierbladen, Jaartal: 2012, Materiaal: Tempera en olieverf, Afmetingen: 70 cm h x 55 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Frans van Straaten
Titel: Wild horse IV, Materiaal: brons, Afmetingen: 43 cm h
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Kunstenaar: Marieke Russel 
Titel: Aartsengel, Jaartal: 1998, Materiaal: Zijde, Afmetingen: 216 cm h x 166 cm br

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Judith Wiersema
Titel: Spiky hand, Materiaal: brons/wax, Afmetingen: 30 cm h x 30 cm br
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Kunstenaar: Judith Krebbekx 
Titel: Sea of Love (Where everyone would love to drown),  Jaartal: 2013, 

Materiaal: acryl op dubbelgeweven linnen, Afmetingen: 230 cm br x 175 cm h

Marx en Marx
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Giardino Galerie & Beeldentuin

Kunstenaar: Lothar Vigelandzoon
Titel: Love cherry, Materiaal: brons, Afmetingen: 60 cm h x 25 cm br
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Kunstenaar: Con Tonnaer 
Titel: Zonder titel, Materiaal: Olieverf op doek, Afmetingen: 150 cm h x 150 cm br

Marx en Marx
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www.doortedoen.nl                045-5414242

hoe scherp is 
uw merk nog?

ook toe aan
een fr isse bl ik  
op communicat ie
en design!?
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omringd 
door 
schoonheid

Maria Verstappen
Broekhem 93
6301HE  Valkenburg
Tel: 043-6010967/0631590964
www.mariaverstappen.nl
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Open dagen huisgalerie Villa Diana: 
zondag 16-23-30 maart van 14-19 uur en op afspraak 

U bent van harte welkom.

Edelsmid Jan van den Bragt
www.janvan-denbragt.com



pagina 46

De Tombe Lijstenfabriek
lijstenmakers sinds 1956

In de O 9-11, Maastricht  Tel. +31(0)433621668

www.de-tombe.nl
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Samen sterker

Kijk op rabobank.nl/privatebanking

Vaak is de Rabobank al in een vroeg stadium betrokken bij de opbouw van vermogen

van ondernemers. Door die jarenlange betrokkenheid kunnen we onze ervaring en

expertise ook gericht inzetten voor de doelen die u met uw privévermogen heeft. 

Het verhaal kennen achter uw vermogen.

heeft ook een
privé kant.

Elk zakelijk
verhaal
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        WEINGUT BECKER

DE KUNST
VAN

WIJN MAKEN

Bezoek onze wijnproeverij
tijdens de weekends op het KiV

Wein vom Rhein

www.beckerwein.de

STEENHOUWERIJ



pagina 49

Liberty Cars

Verkoop en onderhoud van alle merken, met 
specialisatie Amerikaanse modellen

De Valkenberg 3A - Valkenburg a/d Geul
Tel.: 043-6017390

www.libertycars.nl

ERIKPLuISART.COM

Erik Pluis
“Image“

Mixed media acryl/olie op paneel met epoxy
120 cm h x 60 cm br
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Inlijstatelier à 
mesure

Verzorging van al uw inlijstwerk
Vele soorten, klassiek en modern

Wissellijsten, ophangsysteem voor 
al uw schilderijen

Burgemeester Kisselsstraat 3
6231 HA Meerssen
Tel: 043-3644988
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2

Locatie KIV: Kloostergang Château St. Gerlach/Schatkamer
Sint Gerlachuskerk 
Norbertinessenhof 1, 6301 KM Houthem/Valkenburg a/d Geul

1

2

Openingstijden 
Zaterdag 15 maart t/m zondag 30 maart, dagelijks van 10 - 17 uur.

Entree
€ 5,- per persoon, inclusief toegang tot de Schatkamer van de Sint Gerlachuskerk en de catalogus KiV 
2014. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.

Locatie
De locatie op zich is al een bezoek waard. De kunstexpositie vindt plaats in de kloostergang van 
Château St. Gerlach en de Schatkamer van de Sint Gerlachuskerk, een prachtige barokkerk met onlangs 
gerestaureerde, achttiende-eeuwse fresco’s.

Route, parkeren en overnachten
Overnachtingsmogelijkheden en een routebeschrijving vindt u op www.kunstinvalkenburg.nl. Parkeren 
is gratis en kan op de openbare parkeerplaats van Château St. Gerlach. U vindt deze bij de entree van 
landgoed St. Gerlach, rechts vóór de slagboom. 
 
Meer kunst zien? 
Tijdens het KIV kunt u in het weekend  op vr/za/zo tussen 13-17 uur van nog meer kunst genieten bij de 
deelnemende kunstaanbieders.

Meer weten?
Wilt u meer weten over KIV 2014, neem dan contact op met Stichting KiV, via info@kunstinvalkenburg.nl of 
telefoonnummer +31 (0)6 53 27 65 70.

Galerie & Beeldentuin Giardino, Rijksweg 31, Berg en Terblijt

Marx & Marx Kunst, Reinaldstraat 39-41, Valkenburg a/d Geul


