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De Salon 2012
In het teken van design
16.12.2012 - 06.01.2013

Top Limburgse vormgevers in Museum Het Domein.
Activiteiten
Voor alle activiteiten die
georganiseerd worden rondom De
Salon 2012 klik hier...

Van 16 december 2012 tot en met 6 januari 2013 is er in
Museum Het Domein werk te zien van 28 designers afkomstig
uit de Provincie Limburg. Het is de eerste keer in Limburg dat er
een dergelijk overzicht te zien zal zijn. De organisatie is in
handen van de Stichting De Salon die na negen edities voor
beeldende kunst dit jaar heef gekozen voor Vormgeving.
Voorzitter Henk Hollemans:”In het bestuur voelde ik de behoefte
aan vernieuwing en uitbreiding. We hebben toen gekozen voor
Design en het wervingsgebied van de Westelijke Mijnstreek
uitgebreid naar heel Limburg. We hebben 45 inschrijvingen
ontvangen”.
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De Salon.
De Stichting Salon wil nu om de vier jaar een tentoonstelling
organiseren op het gebied van vormgeving voor vormgevers uit
Limburg op het gebied van: sieraad- en
productvormgeving,architectuur, textiel en mode.
Voorzitter Henk Hollemans:”Het is van belang dat er een
laagdrempelige ontmoetingsplaats ontstaat voor vormgever en
publiek van alle leeftijden. Om die reden zijn er ook deze Salon
weer educatieve projecten. Op die manier proberen we de
jongeren op een speelse manier in contact te brengen met
Kunst en vormgeving uit de eigen regio.”
Verder zal er een publieksdebat worden gehouden over de
vraag:” Hoe verhoudt de beeldende Kunst zich tot Vormgeving
en Design. Verder is aan de vormgevers gevraagd speciaal voor
deze Salon( kleine ) exclusieve design producten aan te bieden
die gekocht kunnen worden.
Ook een muziek/theatervoorstelling staat op het programma.
Al met al is er rond de komende Kerst veel te beleven op het
gebied van Design in Museum Het Domein in Sittard. Volg de
laatste stand en vindt alle informatie op: www.salonsittardgeleen.nl

Curator.
Als curator is Chequita Nahar gevraagd. Zij is hoofd van de
afdeling sieraad- en product ontwerp aan de Academie voor
Beeldende Kunst in Maastricht. Zij heeft een selectie gemaakt
van 28 vormgevers die rond de kerst en Nieuwjaar in een
intrigerende tentoonstelling te zien zullen zijn.
Mevr. Nahar:” Ik heb mij bij de selectie de vraag gesteld hoe de
vormgever van vandaag zich verhoudt tot zijn omgeving in
relatie tot ambacht, innovatie en de industrie” en ook, zegt ze
“Wat is het verhaal wat de vormgever vertelt en wat is zijn
sociale en maatschappelijke betrokkenheid? En ik heb de
vormgevers geselecteerd op hun specifieke producten, zodat ik
een heel mooie, inzichtelijke tentoonstelling kan maken in Het
Domein”.
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