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De Meester van Elsloo: boek en e-book, restauratie en
tentoonstelling
Maastricht, 14 maart 2014 - Op de kunstbeurs TEFAF presenteerden het
Bonnefantenmuseum Maastricht en het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium
(KIK, Brussel) vandaag de publicatie A Masterly Hand. Interdisciplinary Research on
the Late-Medieval Sculptor(s) Master of Elsloo in an International Perspective. In 2016
presenteert het Bonnefantenmuseum een grote overzichtstentoonstelling over de
Meester van Elsloo.
Euregionaal onderzoek
Het boek A Masterly Hand is het resultaat van een groot wetenschappelijk
samenwerkingsproject naar de sporen van de Meester van Elsloo, een groep van
laatmiddeleeuwse beeldsnijders actief in het gebied van de huidige Euregio Maas-Rijn.
In dit prestigieuze Euregionale samenwerkingsproject werden bijna tweehonderd aan
de Meester toegeschreven werken onderzocht en dit leidde tot tal van ontdekkingen.
Het project werd uitgevoerd door een onderzoeksteam van het KIK in nauwe
samenwerking met o.a. oud-conservator Peter te Poel van het Bonnefantenmuseum,
de Stichting Restauratie Atelier Limburg en het Duitse LVR-Amt für Denkmalpflege im
Rheinland. Dankzij financiële steun van het Belgisch Wetenschapsbeleid en van de
Provincie Limburg (BE) kwam het project tot stand.

A Masterly Hand
Het rijk geïllustreerde boek brengt het omvangrijke oeuvre van de groep
laatmiddeleeuwse beeldsnijder(s) de Meester van Elsloo in kaart. Vanaf vanmiddag is
het boek ook verkrijgbaar in de webshop van het Bonnefantenmuseum voor € 60,-

(geen verzendkosten). Het e-book biedt onderzoekers en kunstliefhebbers toegang tot
A Masterly Hand. Zo kan er tot in detail worden ingezoomd op de foto’s.
Overzichtstentoonstelling Meester van Elsloo Bonnefantenmuseum
Het Bonnefantenmuseum prijst zich gelukkig met zes bijzondere beelden van de groep
de Meester van Elsloo in zijn collectie. In 2016 presenteert het museum een grote
overzichtstentoonstelling over de Meester van Elsloo, samengesteld door gastconservator Peter te Poel. Een grote verzameling sculpturen van deze groep van
laatmiddeleeuwse beeldsnijders wordt dan aan het publiek getoond alsmede een
overzicht van het jarenlange onderzoek naar deze groep.
NOOT VOOR DE PERS:
Voor meer informatie over de overzichtstentoonstelling, neem contact op met de
persafdeling Bonnefantenmuseum (di-vrij), Lieke Heijmans, tel. +31 43 329 01 09 of
pressoffice@bonnefanten.nl
Voor meer informatie over het boek, e-book en restauratie, neem contact op met
Simon Laevers, Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel),
simon.laevers@kikipa.be of tel. + 32 2 739 68 03

