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DE SALON

· verwacht

Presentatie Tangelder

· archief Stedelijke Historie
· vaste presentatie

Archief 2008
Loeënde klokke - Zjwarte rouk
Troubadours uit de regio
01.11.2008 - 01.03.2009
Tabee Tabak
08.03.2008 - 29.06.2008
Focus Marokko
12.07.2008 - 19.10.2008
De Salon - presentatie Tangelder
14.12.2008 - 18.01.2009
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14.12.2008 - 18.01.2009
Zijn naam zal slechts weinigen iets zeggen; het
herdenkingsmonument van zijn hand op de Sittardse Markt is
daarentegen een voor Sittardenaren vertrouwd stadselement.
Zowel in het centrum (Markt, gevel café Schtadt Zitterd,
Kapittelstraat) als daarbuiten (Ophoven, Vrangendael, Mgr.
Vranckenstraat, begraafplaats, gevel Jochem Erenshoes) sieren
de beelden van Charles Tangelder (1919-1999) het straatbeeld.
Met de negen beeldhouwwerken die in de openbare ruimte in
Sittard stonden opgesteld (het Catharinabeeld aan de gevel van
de voormalige Huishoudschool is inmiddels toegevoegd aan de
collectie van Museum Het Domein), had Tangelder grote invloed
op de aankleding van de openbare ruimte in Sittard.
Naast zijn ‘Sittardse’ beelden, zijn er tal van kerken en kloosters
waarin zich werk van Tangelder bevindt. Van Eygelshoven tot
Herkenbosch en van Grubbenvorst tot Aarle-Rixtel – zijn werk is
overal in de provincie, tot in Noord-Brabant toe, terug te vinden.

Zijn in hoge mate traditionele beeldhouwwerk, meestal
vervaardigd in kerkelijke opdracht en ontstaan in de jaren veertig
en vijftig, vindt zijn moderne tegenhanger in zijn expressieve
schilderwerk in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Het zijn
kleurrijke, veelal abstracte schilderijen, die hij voor zijn eigen
genoegen vervaardigde. In de tentoonstelling zal zowel zijn
traditionele als het moderne werk worden getoond.

De hommage aan Charles Tangelder vindt plaats ter
gelegenheid van de zevende editie van de Salon, in
samenwerking met de afdeling Stedelijke Historie en de
gelegenheidswerkgroep Charles Tangelder.

http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/archief_stedelijke_historie/archief_2008/de_salon_-_tangelder.html
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