Cuypersweekend 2018
Het Cuypershuis organiseert op 9 en 10 juni 2018 een Cuypersweekend rondom de persoon Pierre
Cuypers en zijn oeuvre. Het museum bruist dat weekend van de activiteiten zoals speeddaten
met kunst, een minitentoonstelling met pronkstukken van Jos Cuypers, verhaal op zaal, workshop
sjabloneren, 3D-geprinte kunst en laagdrempelige lezingen over het leven en werk van Pierre
Cuypers. Dit jaar staat vooral de renovatie van de muurschilderingen in Kasteel De Haar (bij
Utrecht) centraal én de connectie tussen familie Cuypers en de Amsterdamse schilderes Thérèse
Schwartze.
Tijdens het Cuypersweekend openen ook andere ‘Cuyperslocaties’ hun deuren. Dit jaar zijn dat
VVV Roermond, Oude Kerkhof, Munsterkerk, Streekmuseum Stevensweert en kasteel Aerwinkel.
Het Cuypershuis is op 9 en 10 juni gratis toegankelijk.

Programma op zaterdag 9 juni
In de projectruimte zijn originele sjablonen uit de museumcollectie te bewonderen. Hier geeft
restaurator Bert Jonker uitleg over zijn kleurenonderzoek naar de muurschilderingen in Kasteel
De Haar. Tevens kan jong en oud er terecht voor een workshop sjabloneren.
Tussen 12 en 16 uur kunnen bezoekers ‘Verhalen’ ophalen in de expositie ‘FORM, 25 jaar Belgisch
Limburgs design’ en de vaste presentatie van het Cuypershuis.
Om 13 uur kan ontdekt worden welk kunsttype jij bent, door te gaan speeddaten met drie
voorwerpen in de museumpresentatie. Start is in de zaal ‘Cuypers’ loopbaan’.
In de Cuyperszaal worden pronkstukken uit het archief van Jos Cuypers getoond.
Door de vaste presentatie is er de themarondleiding ‘Interieur in het Cuypershuis’. Deze start om
11 uur en 14.30 uur in kelder (ruimte leven en werk Pierre Cuypers).
Tussen 11 en 15 uur is in de educatieve ruimte de film ‘De ijzeren eeuw: een vreemde kerk in de
straat’ te bekijken. In deze documentaire neemt presentator Hans Goedkoop de kijker mee terug
naar de 19e eeuw, de eeuw waarin een land tot stand kwam dat wij nog altijd herkennen - het
begin van het moderne Nederland.
Om 15.30 uur geeft Bert Jonker in de educatieruimte een presentatie over zijn onderzoek naar de
sjablonen die zijn gebruikt bij de muurschilderingen in Kasteel de Haar. Tijdens dat onderzoek
deed hij een interessante ontdekking in de collectie van het Cuypershuis.
En in het Cuyperslab zijn 3D-geprinte werken te bewonderen van ontwerpers, kunstenaars en
makers die de grenzen van het 3D-printen aftasten.

Programma op zondag 10 juni
In de projectruimte zijn originele sjablonen uit de museumcollectie te bewonderen. Hier geeft
restaurator Bert Jonker uitleg over zijn kleurenonderzoek naar de muurschilderingen in Kasteel
De Haar. Tevens kan jong en oud er terecht voor een workshop sjabloneren.
Tussen 12 en 16 uur kunnen bezoekers ‘Verhalen’ ophalen in de expositie ‘FORM, 25 jaar Belgisch
Limburgs design’ en de vaste presentatie van het Cuypershuis.
Om 13 uur kan ontdekt worden welk kunsttype jij bent, door te gaan speeddaten met drie
voorwerpen in de museumpresentatie. Start is in de zaal ‘Cuypers’ loopbaan’.
In de Cuyperszaal worden pronkstukken uit het archief van Jos Cuypers getoond.
Door de vaste presentatie is er de themarondleiding ‘Interieur in het Cuypershuis’. Deze start om
14.30 uur in kelder (ruimte leven en werk Pierre Cuypers).
Tussen 11 en 15 uur is in de educatieve ruimte de film ‘De ijzeren eeuw: een vreemde kerk in de
straat’ te bekijken. In deze documentaire neemt presentator Hans Goedkoop de kijker mee terug
naar de 19e eeuw, de eeuw waarin een land tot stand kwam dat wij nog altijd herkennen - het
begin van het moderne Nederland.
Om 15 uur geeft Cora Hollema de lezing ‘Thérèse Schwartze’. Deze gaat over de
familiebetrekkingen tussen deze Amsterdamse kunstenares en de familie Cuypers.
En in het Cuyperslab zijn 3D-geprinte werken te bewonderen van ontwerpers, kunstenaars en
makers die de grenzen van het 3D-printen aftasten.
Doorlopend wordt tijdens het weekend in de projectruimte de introductiefilm over Kasteel de
Haar vertoond. En is er gratis een wandelroute naar het Oude Kerkhof en de fietsroute naar
Kasteel Aerwinkel verkrijgbaar in het Cuypershuis.

Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
Cuypersweekend: op diverse plaatsen aandacht voor architect Pierre Cuypers
Deelnemende locaties zijn:
Cuypershuis Roermond, VVV Midden-Limburg, Munsterkerk Roermond, het Oude Kerkhof in
Roermond, kasteel Aerwinkel in Posterholt en het Streekmuseum Stevensweert.
Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, Roermond, www.cuypershuisroermond.nl

