
          Een gelegenheidsportret
                    Recent werk van kunstenaar Han Rameckers
          We stellen de gelegenheidsportretten tentoon, die kunstenaar Han Rameckers 
onlangs maakte. Rameckers improviseert als een “spelend mens”, die onderwijl “een vrolijke wetenschap” bedrijft.

Alsof er iets tekort schoot in het uitlezen van de wake-up-call die ons virus toch vooral is, bracht het Rameckers schijnbaar tot een 
eerste poging hiertoe, door het virus in elk geval een gezicht te geven. 

Begin 2020 ontstond er, vers in Coronatijd, zomaar nieuw werk, doordat de waterverf in het atelier om aandacht vroeg en een reeks 
tekeningen ontstond, opgebouwd uit redelijk “spontane” vochtdruppels; onmiskenbaar portretten, naar het bleek.

Deze tekeningen vinden in de tentoonstelling gezelschap in een groots schilderij dat de allerkleinste of juist de allergrootste kosmos 
lijkt voor te stellen; of mogelijk een vroeg voorspellend portret van onze actuele overrompeling.

Het middelpunt van de tentoonstelling wordt gevormd door een kwetsbare stapeling van gedistilleerde grondstoffen waaruit het 
menselijk lichaam bestaat. In lijn met het actuele handelen van het collectief, lijken we te denken dat we verlossing kunnen vinden in 
een geïsoleerde voorstelling van zaken.

Maastricht 2021, Mathieu Bruls architect 

Opening vrijdag 25 juni 2021, 17.00 tot 19.30 uur, 
in Alex Battalaan 51, Maastricht.

De tentoonstelling is, met in achtneming van de coronamaatregelen, 
te bezoeken tot en met 30 juli 2021, tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.

U bent van harte welkom, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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