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Expositie Gerard van Lankveld – 11 maart t/m 28 april 2019

Monera Carkos Vlado.
Deze welluidende naam staat voor een wereld van kunst en techniek, waarover Gerard van Lankveld als
keizer de vlag zwaait. Voor velen in Gemert en omstreken is Gerard geen onbekende. Zijn huis en de
kleurrijke en fantasievolle bouwsels in zijn hof en ook de poort van Gemert, de Klaïda aan de West-om,
trekken de aandacht.
Gerard maakt al vele jaren wonderlijke klokken, ingenieuze apparaten en objecten van onnavolgbare
schoonheid en techniek. Deze scheppingsdrang was lange tijd een reactie op een strijd tussen twee
werelden: die van een zelfgecreëerde staat, Monera, gericht tegen een 'buitenwereld' die hem dwong tot
aanpassing aan wetten en regels, waarnaar hij zich niet kon en wilde voegen. Dit zelf bedachte rijk had hij
nodig om zich in de wereld daarbuiten te kunnen handhaven.
Zijn kunst is niet onopgemerkt gebleven en Gerard van Lankveld (1947)
mag zich meten met dat van vele internationaal bekende kunstenaars.
Het werk van Gerard heeft een vaste plek in museum Dr. Guislain in
Gent en gaat inmiddels de wereld over. Het was buiten Nederland te
zien in België, Duitsland, Polen, Indië, Korea, Frankrijk en inmiddels is
Japan in voorbereiding.
Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vlag vindt in het
KunstLokaal te Gemert een tentoonstelling plaats van zijn werk
verspreid over verschillende periodes.

Tevens geven we de bezoeker door diverse beeldmaterialen een kijkje in zijn leven als kunstenaar, o.a. door
een indringende fotoreportage van Mariëtte van Erp.
Wij als “Kunst op locatie” zijn er trots op dat we het werk van Gerard kunnen tonen. Ondanks dat zijn werk
nationale en internationale bekendheid heeft, was er niet eerder een tentoonstelling in Gemert! Reden voor
ons om in deze periode elke zondag geopend te zijn zodat er veel gelegenheid is om deze unieke expositie te
bezoeken. Tijdens de zondag openstelling zullen Gerard en leden van Kunst op locatie aanwezig zijn.

De tentoonstelling is te bezoeken van maandag 11 maart tot en met zondag 28 april 2019.
Zondag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur en op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.
1e paasdag gesloten, 2e paasdag geopend.
KunstLokaal, Vondellaan 49 5421 PN Gemert.
www.monera.nl
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