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Bonnefantenmuseum reikt BACA Award uit aan Mary Heilmann

BACA Laureaat 2012: Mary Heilmann bij haar werk Music of Spheres, 2001 ©Bonnefantenmuseum / Ernst van Loon

Op zaterdag 29 september reikte het Bonnefantenmuseum voor de zevende keer de
BACA (Bienial Award for Contemporary Art) Award uit. De BACA Award 2012 werd door
gouverneur Theo Bovens uitgereikt aan de Amerikaanse kunstenaar Mary Heilmann. De
uitreiking vond plaats in het Gouvernement van de Provincie Limburg in bijzijn van o.a.
Burgemeester Onno Hoes, en eerder genoemde gouverneur. De prijs bestaat uit een
geldprijs van 50.000 euro, een tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum en een
catalogus.
Het comité van aanbeveling 2012 bestond uit Jenni Lomax, directeur van het Camden Arts
Centre in Londen en Roland Wäspe, directeur van het Kunstmuseum St. Gallen te
Zwitserland. Paula van den Bosch, curator hedendaagse kunst van het
Bonnefantenmuseum, was secretaris van het comité. Unaniem viel de keuze van dit
comité op kunstenaar Mary Heilmann vanwege haar uitzonderlijke oeuvre en haar grote
invloed op jongere generaties kunstenaars.

v.l.n.r: Roland Wäspe, Paula van den Bosch, Jenni Lomax, Burgemeester Onno Hoes, gouverneur Theo Bovens, Mary Heilmann, Stijn
Huijts en Sandra Holtjer © Bonnefantenmuseum / Ernst van Loon

Het Bonnefantenmuseum presenteert een grote overzichtstentoonstelling van laureaat
Mary Heilmann met de titel Good Vibrations die tot en met 27 januari 2013 te zien is. Het
is haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Europa. De tentoonstelling reist in maart
2013 naar het Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg.
Good Vibrations is ook de titel van de catalogus. Een prachtig vormgegeven, en zeer
complete publicatie van 235 pagina’s in uitgave van het Bonnefantenmuseum en het
Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg.
BACA Projects zijn twee tentoonstellingen ter ere van Mary Heilmann in het
Bonnefantenmuseum:
Theatre of Thought toont het werk van 6 kunstenaars verbonden aan de Jan van Eyck
Academie Maastricht.
Heavy Lights is een indrukwekkende site-specific installatie in het museum van de
Amerikaanse kunstenaar Maya Hayuk.
Met het toekennen van de BACA Award aan Mary Heilmann, eert het
Bonnefantenmuseum een kunstenaar met een bijzonder oeuvre. Het museum hoopt
middels de award en tentoonstelling Mary Heilmann’s oeuvre bredere bekendheid te
geven in Europa.

Voor de organisatie van de BACA weet het Bonnefantenmuseum zich verzekerd van de royale steun van
DSM. De BACA wordt verder gesteund door de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg, die hiermee
het belang van deze kunstprijs onderstrepen. Klara is mediapartner van de tentoonstelling.
Met dank aan Galerie Hauser & Wirth en Walter König voor hun ondersteuning bij de totstandkoming van de
tentoonstelling en catalogus van Mary Heilmann.
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