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Maastricht ontvangt als eerste Europese stad reizende tentoonstelling JCE met werk van jonge
kunstenaars
Vanaf 28 november is in Maastricht de reizende tentoonstelling JCE te zien met werk van 48 jonge
kunstenaars uit acht Europese landen. Artistiek directeur Stijn Huijts selecteerde de Nederlandse
deelnemers aan de biënnale. Het Bonnefantenmuseum organiseert de tentoonstelling in de
aangrenzende Wiebengahal.
Jeune Création Européenne (JCE)
De Jeune Création Européenne Biennale stimuleert de kunstpraktijk door jong talent een
internationaal podium te bieden en de artistieke uitwisseling binnen de Europese gemeenschap te
bevorderen. Deze doelstelling past goed bij de ambitie van het Bonnefantenmuseum om zich ook te
richten op kunstpraktijken in Europa. De JCE tentoonstelling ging vorige maand van start in Le Beffroi
in Montrouge (Parijs), tevens de initiatiefnemer van het project. Na Nederland reist de
tentoonstelling gedurende twee jaar langs de andere deelnemende landen Litouwen, Hongarije,
Italië, Spanje en Portugal. Bij de JCE biënnale hoort een catalogus (ENG/ FR) (5 euro) Op donderdag
28 november is de opening van de JCE tentoonstelling met een (welkomst)woord van Jean-Loup
Metton, Burgemeester van Montrouge (Parijs). Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd. De JCE
tentoonstelling is te zien tot en met 5 januari 2014 in de Wiebengahal naast het
Bonnefantenmuseum, van donderdag tot en met zondag en de entree is gratis.

Nederlandse deelnemers
Artistiek directeur Stijn Huijts selecteerde de jonge talentvolle Nederlandse kunstenaars: Frank
Blommestijn & Michiel van der Werf, Bob Eikelboom, Jeroen Elsen, Jenny Lindblom, Lia Mast en
Sanne Vaassen. Tijdens de opening van de biënnale in Le Beffroi werd een van de JCE Awards
uitgereikt aan het kunstenaarsduo Blommestijn & Van der Werf voor hun film 'Things that may not
really be here’. De kunstenaars spelen verkleed als bekende acteurs zoals Tom Cruise en Julia Roberts
scenes na uit films. De film werd al eerder dit jaar bekroond met prijzen als de Tent Publieksprijs
2013 en de M2LIVE Filmprijs tijdens het M2LIVE festival 2013 in het Bonnefantenmuseum.
Meer jonge Europees talent is te zien in Marres van 18.12.2013 - 1.1.2014. De tentoonstelling Wild
Horses and Trojan Dreams toont werk van een selectie eindexamenstudenten van kunstacademies in
België, Duitsland en Nederland.

Locatie:
Wiebengahal naast het Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 226, Maastricht
T +31 43 3290190 / info@bonnefanten.nl
www.bonnefanten.nl / www.jceforum.eu
Openingstijden:
Donderdag t/m zondag, 13.00 – 17.00 uur
Gratis entree
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