
Archief Salon Sittard-Geleen 

 
De Salon 2021-2022 van 3 oktober 2021 tot en met 23 januari 2022. 

Het Thema van deze Salon is: LANDSCHAP 2.1 

De curatoren Marjo Boesten en Arjen van Prooijen willen aangeven dat het hierbij gaat om 
een ruime opvatting van het thema. Ze streven naar een gevarieerde tentoonstelling met een 
veelheid aan interpretaties en beeldende disciplines. Voor deelname nodigen wij professionele 
kunstenaars uit mee te doen aan de eerste selectieronde. U kunt uw cv samen met circa 10 
afbeeldingen van recent beeldend werk naar ons opsturen, inclusief een eventuele verwijzing 
naar uw website. Op grond van het ingestuurde materiaal zullen de curatoren  een eerste 
keuze maken, eventueel gevolgd door een atelierbezoek. Aansluitend worden de kunstenaars 
uitgenodigd hun plannen met betrekking tot het thema toe te lichten om zo tot een spannende 
nieuwe editie van De Salon Sittard-Geleen te komen. Het ruime thema en de schitterende 
ruimtes van het museum nodigen daar alleszins toe uit. 

De tentoonstelling zal tevens worden opgenomen in het themajaar 2021 Ode aan het 
Nederlandse landschap. 

Het bestuur van De Salon Sittard-Geleen. 

Curatoren: Marjo Boesten en Arjen van Prooijen. 

De curatoren 
2021-2022 

MARJO BOESTEN 

Mijn naam is Marjo Boesten, geboren in Geleen op 25 juni 1954 en woonachtig te Maastricht. 
Opleidingen: alumnus ABKM Maastricht lerarenopleiding en Beeldhouwen en Europees 
Keramisch Werkcentrum. 

Als kunstenaar en organisator heb ik installaties gemaakt in de bestaande natuurlijke 
omgeving. Met name op Buitengoed Vaeshartelt en Kruisdonk, De tuinen van Klevarie en de 
Universiteitstuinen Maastricht, het Drielandenpunt Vaals en het Indenproject, Schloss Burgau 
in Duren, Kasteel Buggenum en de open tuinen in Eysden. Naast deze installaties is er 
driedimensionaal werk ontstaan, al dan niet in opdracht, maar ook schilderijen en werken op 
papier met fotografie als verbindende factor. 

Als docent ben ik verbonden aan Vrije Academie Parkstad. 

www.marjoboesten.com 



  

 

  

  

ARJEN VAN PROOIJEN 

Mijn naam is Arjen van Prooijen. Ik ben geboren in Den Haag op 24 november 1960 maar 
woon al jaren in Maastricht. 
Ik ben werkzaam als docent bij de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht.Daar 
geef ik verschillende praktijkvakken en theorievakken (kunstgeschiedenis en 
kunstbeschouwing). 

Als coördinator interfacultair ben ik ook werkzaam als kunsttheoriedocent bij het 
conservatorium afdeling Docent Muziek (DOMU). Daarnaast ben ik actief als beeldend 
kunstenaar en geef ik lezingen en cursussen over kunsttheoretische onderwerpen in kasteel 
Vaeshartelt. 

www.arjenvanprooijen.nl 



 

 
 
 

De locatie 
De Salon vindt tweejaarlijks plaats in Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen, Museum 
voor hedendaagse kunst en stedelijke historie en archeologie in Sittard. 

Adres expositie  

 



 

Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen 
Ligne 5 
6131 MT Sittard 
T +31 (0)88-5995544 
museum.hk@dedomijnen.nl 
www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Editie 2018-2019 

 

De exposerende kunstenaars 
De Salon 2018-2019 

Deelnemende kunstenaars Salon Sittard-Geleen: 

Jack Reubsaet www.jackreubsaet.com 

Jens Brouwers www.jensbrouwers.de 

Chantal Le Doux www.chantalledoux.com 

Simone Schuffelen www.simoneschuffelen.com 

Eleni Kamma www.elenikamma.com 

Nathalie Brans www.nathaliebrans.nl 



Laura van Eik www.lauravaneik-visualarts.com 

Vanessa Mezzolla www.mashida.weebly.com 
KLIK HIER VOOR DE MOVIE   

Saskia Hendriks www.sashpapercare.nl 

Lino Lithium www.linolithium.nl 

OTOMAX collectief bestaat uit: 

*Paul Devens www.pauldevens.nl 

*Fran Hoebergen www.franhoebergen.com 

*Mike Moonen www.mikemoonen.com 

*Joep Hinssen www.joephinssen.com 

*Nika Schmitt www.schmittnika.com 

Klik hier voor de teksten, behorende bij de kunstwerken. 

 
2018-2019 

Curator/kunstenaar  

“Sittard is een van de oudste steden in Nederland en viert in 2018 haar 775-jarig bestaan. Een 
respectabele leeftijd, maar op het eerste gezicht een wat vreemd getal om  te vieren: Te oud 
voor 750 en te jong voor 1000. Er valt bijvoorbeeld ook veel te zeggen voor priemgetal 773 of 
de meer esthetische 777-jarige viering. Bovendien is de juistheid van zo’n leeftijd discutabel: 
Er is door de eeuwen door koningen en pausen wat afgeknoeid met onze kalender en vaak 
wordt de leeftijd van een nederzetting vastgesteld aan de hand van de vroegst bekende 
geschreven bron. Of, zoals in het geval van Sittard, het verkrijgen van de stadsrechten in 
1243. Maar bestond de plek daarvoor dan niet? Natuurlijk wel, maar hoe lang? 

Hoe ouder iets is, hoe meer we (moeten) vertrouwen op speculatie en interpretatie: Zo kun je 
op de simpele vraag ‘Sinds wanneer bestaat Amerika?’ verscheidene (correcte) antwoorden 
geven: 1492, 1776, de 10de eeuw (toen de vikingen arriveerde ), of rond 16.000 vC  als de 
eerste mensen de Straat Bering oversteken?  Zelfs de afsplitsing van het continent 200 miljoen 
geleden kan een juist antwoord zijn.  

Dus hoeveel juiste antwoorden zijn er mogelijk op de vraag: ‘Hoe oud is Sittard?’  (En dan 
wil ik me nog niet eens branden aan de vraag “Hoe lang zal Sittard nog bestaan?”) 

Toch is het een interessante gedachtesprong om terug te gaan naar de founding-fathers en 
mothers van Sittard, die in 1243 op deze plek leefden. Wat zagen zij als ze om zich heen 
keken? Hadden zij zich, met alle fantasie van de wereld, een voorstelling kunnen maken van 
de stad vandaag de dag? Is er ook maar één plek te vinden die ze zouden herkennen?  En 



kunnen wij ons een überhaupt een beeld vormen van hoe de stad in de volgende 775 jaar gaat 
veranderen? Wat voor stad staat hier in 2793, ligt er dan iets heel anders op deze plek, of 
verhuist Sittard zelf naar een andere plek? 

Ter gelegenheid van dit (niettemin feestelijke) 775-jarige jubileum selecteerde ik een elf-tal 
kunstenaars om werk te maken dat stad en inwoners in een nieuw daglicht stelt. Soms is de 
link met het lokale direct en helder, maar vaker gidsen de werken ons vanuit Sittard naar 
plekken en tijden ver buiten ons bereik: het oppervlak van de zon, de versteende wouden van 
het carboon en de visioenen van een gelovige non op de hoogvlaktes van Peru. Een 
tentoonstelling als verzameling van observaties, opgravingen en toekomstdromen, die hun 
bron hebben in alles wat de kunstenaars als kenmerkend voor Sittard ervoeren. Waarin grote 
gebaren en kleine details de bezoekers hopelijk zullen verrassen, verbazen, inspireren of 
troosten.”  

Joep Vossebeld (Echt, 1989) is curator en kunstenaar. Veel van zijn  projecten ontstaan door 
samenwerkingen met andere kunstenaars, schrijvers en muzikanten. Zo werkt hij vanaf 2011 
met Charlotte Lagro en Chaim van Luit onder de naam Studio Oneindigheid en is hij sinds 
2014 actief voor kunstenaarsinitiatief B32 in Maastricht. Tevens is hij gast-curator voor 
Bonnefantenmuseum Maastricht, docent bij kunst-academie Tongeren, Kunstacademie 
Maastricht en Toneelacademie Maastricht. Binnen de Euregio is hij actief voor Creative Hub 
Euregio (CHE) en Space Collection Liège/Maastricht. 

www.joepvossebeld.com 



 

  

  

  

Editie 2016-2017 
De Salon 2016-2017 

De Salon Sittard-Geleen vindt plaats van 17 december 2016 t/m 5 februari 2017. Het 
thema is: ONDER DRUK, kunstenaars met grafiek. 



De expositie is samengesteld met grafisch gerelateerd werk van kunstenaars, die op een of 
andere wijze een band hebben met de Westelijke Mijnstreek. Museum De Domijnen 
presenteert tevens grafisch werk uit de eigen collectie. Curator is Arno Sijben. 

Lees alles over de tentoonstelling, de kunstenaars en het programma en download HIER  De 
Salon krant 2016 ONDER DRUK en bekijk de movie. 

De exposerende kunstenaars: 

Magdalena Peltzer 
https://magdalenapeltzer.wpcomstaging.com/ 

Yvette de Vries 
https://yvettedevries.nl/ 

Karin Peulen  
www.karinpeulen.com/ 

Vanessa Mezzolla 

Andrea Beckers  
https://www.andreabeckersfineartanddesign.com/ 

Judith Krebbekx 
http://www.judithkrebbekx.com/home/16 

Sandra Hanckmann 
https://www.facebook.com/sandra.hanckmann 

Ingrid van der Zalm 
http://ingridvanderzalm.com/ 

Jeroen Evertz 
 

Martijn Lucas van Erp 
 

Torsten Uerlings 
 

Marc Truijen 
 

Joan van Barneveld 
 

Marie-Josée Comello 
 



Elke Lutgerink/ David Roosenberg  
 



  





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Editie 2014-2015 
“De Salon 2014-2015 toont het beeld van een typische salontentoonstelling dat wordt 
gekenmerkt door een veelheid en diversiteit van tentoongestelde werken en een 
aantrekkelijke vermenging van bekende met minder bekende kunstenaars.” Aldus 
gastcurator Erik de Jong. 

 



De organisatie is in handen van Stichting de Salon Sittard-Geleen die ter gelegenheid van 
deze feestelijke 10e editie heeft gekozen voor het thema ‘Kunst anno NU’. Voorzitter Jos 
Braam: “Zowel in het bestuur als in de geselecteerde kunstenaars en daarmee ook de 
uitstraling van de Salon is dit jaar sprake van verjonging en vernieuwing. Deze jubileumeditie 
heeft ons laten terugblikken op de voorgaande edities, ons laten nadenken over de toekomst 
en vooral opnieuw laten stilstaan bij de doelstelling van de Salon. Het bieden van een 
professioneel podium aan regionale kunstenaars is de afgelopen jaren, en ook vandaag de dag, 
onverminderd belangrijk gebleken. Regionale kunstenaars hebben dat professionele podium 
nodig om zich te tonen aan een breed publiek; iets wat in deze tijden van globalisering van de 
kunstwereld en in tijden van grote bezuinigingen op kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is. 
Vandaar dat wij, als bestuur, ons ook graag tijdens de komende edities van Salon willen 
blijven inzetten voor de kunstenaars uit onze regio.” “We hebben dit jaar maar liefst 68 
aanmeldingen ontvangen, waaruit onze gastcurator Erik de Jong, o.a. docent kunsttheorie en 
opleidingscoördinator autonome beeldende kunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten 
Maastricht, een selectie van 26 kunstenaars heeft gemaakt. De Salon startte in 1996 als Salon 
van Sittardse kunstenaars. In 2002 werd het gebied uitgebreid tot de nieuwe gemeente Sittard-
Geleen-Born en sinds 2008 staat de Salon open voor alle kunstenaars uit de Westelijke 
Mijnstreek. 

Download hier de Salon-krant-2014 

De  26 kunstenaars van De Salon Sittard-Geleen 2014-2015 

Etienne van Berlo Karin Bos Peter Broeren Stefan Cools 



Marielle van 
Deursen 

Jeroen Evertz ft. 
Eve Spam 

Moniek Gerrits 

Marike van 
Gerven 

 

Femke Habets 

 

Lucy Hannen 

 

Carmen Heemels 

 

Mark Heijen 

 

Rita Hoofwijk 

 

Vivian Keulards 

 

Janneke Kornet 

 

Nieke Lemmens 



 

Marjo Meijers 

 

Vanessa Mezzolla 

 

Hil van Neer 

 

Jeronimus van 
Pelt 

 

 Ans Repkes 

 

Ines den Rooijen 

 

Koen Savelkoul 

 

Peter Severijns 



 

Theresie Tholen 

 

  Su Tomesen 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Editie 2012-2013 
Editie 2012-2013 

De 9e editie van de Salon Sittard-Geleen was een bijzondere editie. Deze stond namelijk in 
het teken van design uit Limburg. 28 designers lieten werk zien op het gebied van sieraad- en 
productvormgeving, architectuur, textiel en mode. Gastcurator was Chequita Nahar, Head 
Department Jewellery and Product design, Maastricht Academy of Fine Arts en Design. Zelf 
sieraadkunstenaar en o.a. jury voorzitter van Talente in München, een jaarlijkse wedstrijd 
voor jong talent op het gebied van Vormgeving en Techniek. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Editie 2010-2011 
Editie 2010-2011 

Gastcurator Ad Himmelreich nam tijdens deze editie de selectie voor zijn rekening. Uit 55 
inzendingen werden 23 kunstenaars gekozen die in Museum Het Domein te zien waren. Er 
waren schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, video’s, kalligrafie, boekwerken en tekeningen 
te zien van onderstaande deelnemers. 

 

Mirjam Abraas, Kees Barten, Maria Bemelmans, Nicole Bots, Jeroen Evertz, Ans Hameleers, 
Carmen Heemels, Peter Koene, Jan Kusters, Ans Lemmens, Sabine Lintzen, Remi van der 
Linden, Anneke Linssen, Lea Nieuwhof, Frits Peeters, Marcel Roncken, Pernette Scholte, 
Sandro Setola, Su Tomesen, Bianca Vaessen, Jose van der Varst-de Vos, Kaper van der 
Worm en Karlijn Zinken. 

 

 
 

 



Geschiedenis van De Salon 
De eerste Salon vond plaats in 1996. Sinds die tijd geeft de Salon beeldende kunstenaars 
tweejaarlijks de gelegenheid zich te presenteren. De kunstenaars worden 
uitgenodigd/opgeroepen om recent werk in te zenden voor een tentoonstelling in Museum Het 
Domein in Sittard. En elke editie wordt een selectie gemaakt uit de inzendingen door een 
gastcurator. 

Terugkijkend ziet men dat geen Salon gelijk was aan de voorgaande. Naast de steeds 
wisselende gastcurator was er elke editie ook een kern van vaker terugkerende professionele 
kunstenaars uit de stad. Hun ontwikkeling gaf elke salon een ander aanzicht. Ook kwamen er 
bij elke Salon nieuwe, vaak jongere kunstenaars bij, die voor verdere vernieuwing zorgden. 

In de beginjaren exposeerden er alleen kunstenaars uit Sittard-Geleen, maar in de huidige 
edities van De Salon exposeren er kunstenaars uit Sittard-Geleen, Stein, Schinnen en Beek en 
in de design-editie van 2012-2013 zelfs vormgevers uit heel Limburg. 

 


