EXPOSITIE - AUSSTELLUNG
“Hommage aan Gianni”
Ernesto Marques

Schilderijen en beelden – Bilder und Skulpturen
Opening van de expositie op - Eröffnung der Ausstellung am
Zondag 28 oktober 2018 om 15.00 uur
Als hommage aan Gianni Paliska zal de heer Pierre Pelzer u toespreken.
Bij deze gelegenheid zal tevens onder de aanwezigen een kunstwerk uit de serie “Homo” verloot worden.
De inleiding tot de expositie wordt gehouden door de heer Frans Bremen, Voorzitter van Theater Landgraaf.
De expositie duurt van 28 oktober t/m 2 december 2018
Openingstijden
vrijdag van 17.00-20.00 uur
zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur en op afspraak
Afsluiting (Finissage) van de expositie, in aanwezigheid van de kunstenaar,
op 2 december 2018 tussen 14.00 en 17.00 uur.

Ernesto Marques

De in 1975 in Por tugal geboren schilder en beeldhouwer Ernesto Marques kwam al als jonge kunststudent in de vakanties naar
Duitsland om geld te verdienen - en bleef er tenslotte definitief.
Samen met zijn familie woont en werkt hij tegenwoordig als
zelfstandig kunstenaar in Broich bij Jülich en is door een frequente tentoonstellingsregelmaat in binnen- en buitenland ver
over de grenzen van zijn nieuwe vaderland bekend geworden.
De sculpturen en schilderijen van Ernesto Marques zijn een
uitgebeelde vorm van zijn gedachtewereld, gevormd door herinneringen aan zijn jeugd in Por tugal en de volksmythen van
zijn geboor teland, alsook door een kritische kijk op de verschijningsvormen van de moderne tijd in Duitsland.
De samenstelling van zijn werken in de expositie bij Ipomal

Galer ie “Hommage aan Gianni” reiken van figur atieve tot
abstr acte wer ken en hebben betrekking op zijn zich bezig
houden met het ontstaan en ver gaan in de kr ingloop van
het leven. Er nesto Marques exposeerde eerder bij Ipomal in
2007 en 2012.
Curriculum Vitea:
Ernesto Marques, Jaargang 1975, opgegroeid in Alvite, Por tugal,
1993 verhuizing naar Duitsland, woont en werkt in zijn atelier
in Broich bij Jülich
Opleiding:
Moimenta da Beira, Por tugal, Emidio Navaro-Viseu, Por tugal,
Schilderen bij Prof. Bernd D. Heßbrügge ( Meisterschüler )
Beeldhouwen bij Helmut Plintz, Düren
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