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CE’ST FINI MET FINALE 6211 

Op vrijdag 2 maart -2012 om 19.00uur opent gouverneur Theo Bovens de 
bijzondere tentoonstelling Finale 6211. Deze tentoonstelling wordt een mooi 
dankjewel aan alle buurtvrijwilligers, betrokken ambtenaren, kunstenaars, 
ondernemers, daklozen, woningcorporaties, projectontwikkelaars en alle 
andere sympathisanten van 6211.


6211 stopt vanwege onprettig politiek klimaat jegens buurtorganisaties met 
kleinschalige culturele activiteiten in leegstaande panden en eindigt met een 
spectaculaire tentoonstelling met daarbij een fantastische primeur voor 
Nederland.Toppers uit de Euregio en bekende internationale kunstenaars als  
Christian Silvain-kunstschilder,José  Verweersch-beeldhouwer en kunstschilder 
, Giampaolo Amoruso (glaskunstenaar)en de wereldberoemde Franse 
kunstenaar Bernard Pras tonen hun beste en mooiste werken in voormalige 
leegstaande panden aan de Gubbelstraat.De werken van Pras zijn te zien in 
musea  en in vooraanstaande galerienen over de gehele wereld maar nog nooit 
vertoond in Nederland.


Bernard Pras vervangt kwast en kleur door voorwerp en materie en geeft een 
eigen interpretatie aan de kunst uit de gekste voorwerpen zoals wc rollen, 
bakjes,potjesd komen zijn uitzonderlijke portretten tot stand. Zijn tijdelijke 
materiele opstelling legt hij vast in een zeer beperkte oplage afgedrukte 
fotografische afbeelding waardoor de essentie van zijn kunst blijft voortbestaan 
en aan de toeschouwer toegankelijk wordt. Tentoonstelling Finale 6211  staat 
inmiddels  genoteerd als de meest succesvolle tentoonstelling van 6211 
Kunstkwartier. 





vrijdag, 02 maart 2012

Met Bernard Pras de hoofdprijs

door Ruud Maas

V

Argus-buurtplatform stopt
in april met 6211 Kunstkwar-
tier. De finale wordt een
klapper: voor het eerst pron-
ken werken van de beroem-
de Franse kunstenaar Ber-
nard Pras in ons land. In
een leegstaand pand.

V et. Maria Essers van
Argus-buurtplatform ge-
bruikt het woord zelden,
zegt ze. Maar nu ze het

voor elkaar heeft gekregen dat er
werken van onder anderen de Fran-
se kunstenaar Bernard Pras in haar
leegstaande panden hangen, zegt
ze het woord een paar keer. „Dit is
zó vet.” Dat ze het voor elkaar
heeft gekregen verbaast haar niet
eens – „Het woord ‘nee’ ken ik nu
eenmaal niet” – maar het is wel dé
manier om de finale van 6211 te be-
leven. Ook om een lange neus te
maken naar de politiek, die het
6211 steeds lastiger maakt om zaken
van de grond te krijgen. „We heb-
ben een primeur, dit is voor het
eerst dat werken van Pras in Neder-
land te bewonderen zijn. We zijn
geen vooraanstaande galerie, zijn
niet zo bekend en hebben enkel
een leegstaand pand. Dan is het
spectaculair als je dit voor elkaar
krijgt.”
De werken hangen al in het pand
in de Gubbelstraat. Pras (1952) ge-
bruikt geen kwast of verf, maar
maakt werken door voorwerpen te
verzamelen en die te fotograferen.
Zo ook Le semeur, een op Van
Goghs De zaaier gelijkend werk
(Pras is idolaat van Van Gogh), ge-
maakt met behulp van duizenden
gekleurde schoenen. Of het portret
van Bob Marley, met de romp van
een barbiepop, takken, aanstekers
en bierdopjes. De werken zijn rede-
lijk uniek, er bestaan er in de hele
wereld maar zestien van (acht in
groot formaat, acht in wat kleiner
formaat). Naast Pras zijn ook objec-
ten te zien van de Belgische schil-
der Christian Silvain en de Italiaan-
se – in België woonachtige – glas-
kunstenaar Giampaolo Amoruso.
„Veel mensen hebben geen geld
om de TEFAF te bezoeken, en daar-
om proberen wij die feestsfeer naar
hier te halen. Gratis.”
Essers kreeg de werken van onder
anderen Pras via diens agent in
Kuurne (Kortrijk, België): galerie
Jos Depypere. Dat gebeurde na een
gesprek met Mart Smeets van mo-
dezaak New Hampshire. „Ik vertel-
de hem dat ik iets bijzonders wilde
als afsluiting. Een finale in TEFAF-
stijl. Mart sprak over het Einstein-
werk van Pras en zei dat ik nooit
werk van hem zou kunnen regelen.
Wederom: ‘nee’ bestaat voor mij
niet. Ik heb de mensen van de gale-
rie uitgenodigd en uiteindelijk gin-
gen ze overstag. Ik heb wel één
voorwaarde gesteld: als er iets ver-
kocht wordt, wil ik provisie. Dat

geld vloeit dan terug in het buurt-
platformpotje. Daarmee kunnen
we andere mooie dingen doen.”
Finale 6211 leidt het einde in van
6211 Kunstkwartier. Sinds 2009 gaf
het lege panden een (tijdelijke) in-
vulling door middel van culturele
activiteiten. „Vanwege het politieke
klimaat doen we een paar stappen
terug. We blijven positief, maar ne-
men gas terug.”
Een van de hoogtepunten is vol-
gens Essers de tentoonstelling over
het leven en de muziek van mar-
kante persoonlijkheid Math Niël.

„Onlangs heb ik zijn zoon Egid
weer gebeld en hem verteld over
Finale 6211. Hij heeft vier werken ge-
geven die nog nooit zijn uitgevoerd
en die worden tijdens een minicon-
cert gespeeld door Dominique
Paats.”
Essers leidde 6211 vanuit een mis-
sie. „Het is met het oog op de nomi-
natie voor Culturele Hoofdstad
heel belangrijk dat je cultuur laag-
drempelig houdt, zoals wij dat
doen. Daarin zit onze kracht. Je
moet oog hebben voor de Maas-
trichtse identiteit. Ik durf te zeggen
dat wij de afgelopen tijd een stem-

pel op het culturele klimaat heb-
ben gedrukt. Dat moeten we als
stad zien vast te houden. Daarom
roep ik andere organisaties ook
met hart en ziel op dit op te pikken
en door te gaan zoals wij dat de-
den. Het is succesvol en er is be-
hoefte aan. Geef kunstenaars een
kans, zorg bijvoorbeeld dat een jon-
ge net afgestudeerde mode-ontwer-
per een pop-up store (snel op te tui-
gen winkels die je de kans geven
een formule uit te testen, red.)
krijgt. Wij staan aan de vooravond
van belangrijke veranderingen in
onze wijk, denk maar aan het

Nuts-terrein. Samen kunnen we
die culturele hotspot behouden.
Het zou doodzonde als dat sociale
kapitaal dat we hebben opge-
bouwd, verdwijnt.”
6211 begon in de Grote Gracht. „Ver-
volgens heeft de gemeenteraad ons
gevraagd naar een andere plek uit
te kijken. Sindsdien hebben we als
culturele nomaden rondgezwor-
ven. Ik denk dat we hebben bewe-
zen wat allemaal kan. Nu ligt de
bal bij de gemeente. We laten ons
niet kisten, maar we gaan ook niet
schreeuwen.”
Gouverneur Theo Bovens is van-
avond aanwezig bij de opening. Es-
sers wilde hem er graag bij hebben.
„Theo is hier in Maastricht wethou-
der geweest, hij is een man van het
volk en gemakkelijk benaderbaar.
Hij luistert naar je en is een verade-
ming voor het politieke milieu.”
Essers kijkt nog eens trots het pand
rond. „Als ik terugkijk op 6211, heb
ik een voldaan gevoel. We hebben
dit met liefde gedaan en nu dragen
we de sleutel over. De panden lig-
gen straks leeg, dat klopt. Dat is
doodzonde. Ik hoop dat iemand an-
ders snel de sleutel grijpt. Maar
voor nu ben ik dolblij: werken van
Pras in mijn pand. Ik heb de hoofd-
prijs gewonnen.”

Tot en met 25 maart is de tentoon-
stelling overdag op vrijdag, zaterdag
en zondag te zien.

: www.6211kunstkwartier.nl
www.bernardpras.fr

STOP 6211
! Vanavond om 19.00 uur opent gouverneur Theo Bo-

vens de tentoonstelling Finale 6211.
! De expositie wordt ‘een mooi dankjewel aan alle buurt-

vrijwilligers, betrokken ambtenaren, kunstenaars, on-
dernemers, daklozen, woningcorporaties, projectont-

wikkelaars en alle andere sympathisanten van 6211’.
! 6211 stopt eind april met de kleinschalige culturele

activiteiten in leegstaande panden.
! Vanavond vindt onder meer ook een miniconcert

plaats van Dominique Paats.

Een paar passen terug
„Vanwege het politieke klimaat waarin we leven doen we
een paar passen terug. We blijven positief, maar nemen
wel wat gas terug. We kijken in ieder geval terug op een
succesvol project.”  Maria Essers, Argus-buurtplatform

Een paar passen terug

„Onlangs heb ik zijn zoon Egid pel op het culturele klimaat heb-
Glaskunst van Giampaolo Amoruso.  foto Loraine Bodewes

Maria Essers bijhet werk vanMaria Essers bijhet werk van
Bernard Pras.  foto Loraine Bodewes










