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Avant-gardes

De collectie van de Triton Foundation
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Kunsthal
Rotterdam is jarig!

BRUISEND
programma
vrijdag 2 t/m zondag 4 november

Op donderdag 1 november 2012
bestaat de Kunsthal Rotterdam
precies twintig jaar. De architectonische icoon van Rem Koolhaas
trakteert haar publiek op een groots
cultureel en tentoonstellingsprogramma. Twee moderne kunsttentoonstellingen van topkwaliteit zijn
te zien: ‘Maillol’ en ‘Avant-gardes. De
collectie van de Triton Foundation’.
Ook te zien zijn de tentoonstellingen
‘Museum Minutes’, over nieuwe
presentatievormen voor kunst, en
‘Hoera! 20 jaar KunstHAL’ die
bezoekers meeneemt in de memorabele geschiedenis van de Kunsthal.
Vier met ons mee!
Emily Ansenk, directeur
Kijk vanaf 17 september voor het volledige programma op
kunsthal.nl
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Prijzen
Volwassenen: vrijdag 2 november: dag- of avondkaart 2 11
Zaterdag 3 november: dagkaart 2 11 / avondkaart 2 15 /
combikaart (dag en avond) 2 22,50
Zondag 4 november: dagkaart 2 11
Overige entreeprijzen:
Kinderen: 0 t/m 5 jaar gratis / jeugd 6 t/m 18 jaar 2 2 /
CJP en studenten: 2 5,50
Tickets zijn online in de PRESALE verkrijgbaar vanaf 17
september via kunsthal.nl of vanaf 2 oktober aan de kassa
van de Kunsthal. Voor Kunsthaljaarkaarthouders /ICOM /
Rembrandtpas en Rotterdampashouders geldt gratis entree
tijdens het weekend behalve zaterdagavond (entreeprijs
kaarthouders 2 12,50).
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‘Kunsthal XX jaar’ is mogelijk
gemaakt door hoofdsponsor:

De Kunsthal organiseert ter ere
van haar twintigste verjaardag een
bruisend cultureel weekend waarin
poëzie, theater, muziek, circus,
film, dans en beeldende kunst
samenkomen. ‘Rotterdammers’ als
Conny Janssen Danst, Jeugdtheater
Hofplein, Onafhankelijk Toneel
(O.T.), Codarts (Rotterdamse
hogeschool voor kunstvakonderwijs),
International Film Festival Rotterdam
(IFFR), Stichting Kunstzinnige
Vorming Rotterdam (SKVR) en (jong)
talent staan garant voor een bijzonder
optreden, een preview of workshop
in één van de tentoonstellingshallen.
Zaterdagavond haalt de Kunsthal
herinneringen op aan fenomenale
Museumnachten met optredens van
Wende, Eric Vloeimans&Gatecrash
en Charlie Dee. Jeugdtheater
Hofplein speelt op zondag een
Wintersprookje en verhalenverteller
Frank Groothof geeft op diezelfde dag
de kindervoorstelling ‘Peer Gynt’. In
het Kunsthalcafé zijn er tijdens het
weekend muziekoptredens en lekkere
hapjes en drankjes.
Openingstijden:
Vrijdag 2 november: 10.00 - 17.00 en 20.00 - 24.00 uur
Zaterdag 3 november: 10.00 - 17.00 en 20.00 - 24.00 uur
(aanvang optredens: 21.00 uur)
Zondag 4 november: 11.00 - 17.00 uur
Volg de voorbereidingen en activiteiten tijdens het
feestweekend via Twitter (#kunsthal20) en Facebook.
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enkele vroege en late schilderijen
en studies te bewonderen. Foto’s,
dagboekfragmenten en filmbeelden
complementeren het beeld van deze
kunstenaar.

La Nuit (De nacht), 1902, brons, 17,5 x 11 x 14 cm, collectie Musée Maillol, Parijs

De Kunsthal presenteert een groot
overzicht van de Franse beeldhouwer
Aristide Maillol (1861-1944). Na
honderd jaar is Maillol, een van
de twintigste-eeuwse meesters in
sculptuur, weer terug in Rotterdam. In
1913 organiseerde de Rotterdamsche
Kunstkring Maillols eerste buitenlandse tentoonstelling. Maillol is
vooral bekend om zijn monumentale
vrouwenfiguren. In de tentoonstelling
zijn een twintigtal monumentale
beelden, een ruime selectie van
kleinere sculpturen, een tiental zelden
getoonde imposante tekeningen en

Le Dos de Thérèse (De rug van Thérèse), 1929, houtskool op papier, 73 x 55 cm,
collectie Musée Maillol, Parijs

Ultieme zeggingskracht
In 1893 sluit Maillol zich onder invloed
van Paul Gauguin aan bij Les Nabis,
een kunstenaarsbeweging die zich
onderscheidt van het impressionisme
door de nadruk te leggen op emotie en
gevoel. Met name Maillols
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Avant-gardes

De collectie van
de Triton Foundation
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is het verschijnen van een boek met
het overzicht van alle werken uit de
collectie.

in de ontwikkeling van de Europese
beeldhouwkunst aan het begin van
de twintigste eeuw. Met Maillol
wordt de in 2003 ingezette serie van
tentoonstellingen in de Kunsthal over
beeldhouwers die niet of nauwelijks
in Nederland te zien zijn, zoals Duane
Hanson, Isamu Noguchi, Henry Moore
en Alberto Giacometti, voortgezet.

Van Picasso tot Lucian Freud
‘Avant-gardes’ presenteert in
nauwe samenwerking met de Triton
Foundation ruim honderdvijftig
werken van internationale topkwaliteit
van ruim honderd verschillende
kunstenaars uit de voorhoede van de
westerse kunstgeschiedenis. Er is
werk te zien van grote vernieuwers
als Pablo Picasso, Marcel Duchamp
en Piet Mondriaan en andere avantgardisten die braken met de gangbare
artistieke regels en experimenteerden

De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met
Musée Maillol, Parijs. Bij Uitgeverij Terra Lannoo is een
uitgebreide catalogus verschenen.

La Grand Nu jaune (Het grote gele naakt), 1943, olieverf op doek, 100 x 62 cm,
collectie Musée Maillol, Parijs

vroege schilderijen zijn hierdoor
beïnvloed en kenmerken zich door
een vereenvoudiging van realistische
beeldfragmenten. Na 1900 legt
Maillol zich toe op sculpturen van
voornamelijk naakte vrouwen in
verschillende houdingen, materialen en
formaten. Hij zoekt niet zozeer naar de
perfecte natuurlijke weergave van het
vrouwenlichaam, maar naar de ultieme
zeggingskracht van het beeld. Maillol
put daarbij uit de vroeg klassieke
beeldhouwkunst, en combineert
deze met de verworvenheden uit de
moderne tijd zoals vorm, ritme en stijl.
Zijn werk speelt een belangrijke rol

Vincent van Gogh, Vaas met korenbloemen, madeliefjes, papaver en anjers, 1886-87, olieverf op doek,
80 x 67 cm, collectie Triton Foundation

Harmonie 1er état (Harmonie 1e staat), 1940, brons, 155 x 45 x 37 cm, particuliere collectie

‘Maillol’ is mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsor:

De Triton Foundation treedt met de
tentoonstelling ‘Avant-gardes’ in de
Kunsthal voor het eerst expliciet met
haar collectie naar buiten. De met
grote zorg en liefde samengestelde
privé-collectie is in twee decennia
uitgegroeid tot een verzameling van
wereldformaat, met representatieve
werken van de belangrijkste en
meest invloedrijke kunstenaars vanaf
de laat negentiende eeuw tot nu.
Aanleiding voor de tentoonstelling

Wassily Kandinsky, Entwurf zu Komposition IV (Ontwerp voor compositie IV), 1911, ets en waterverf op
papier, 14 x 20,9 cm, collectie Triton Foundation

met nieuwe uitingsvormen. Aangevuld
met werk van klassieke meesters als
Claude Monet en Vincent van Gogh

Museum Minutes
29 september 2012 t/m
13 januari 2013

Hoera! 20 jaar
KunstHAL

xx xx
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kunstenaars als Wassily Kandinsky en
El Lissitsky en van Les Nabis onder
wie Pierre Bonnard gerekend wordt,
zijn werken te zien. De tentoonstelling
laat met visuele verbanden en
verrassende combinaties van
schilderijen, tekeningen en beelden
de onuitputtelijke reikwijdte en
zeggingskracht van de avant-garde van
de twintigste eeuw zien.
Het boek ‘Avant-gardes, 1870 to the present’ presenteert een
overzicht van alle werken uit de collectie van de Triton
Foundation. Dit boek is uitgegeven door Mercatorfonds, met
tekst van kunsthistoricus Sjraar van Heugten.

Pablo Picasso, Femme en Corset Lisant un Livre (Lezende vrouw in een korset), 1914-1917,
olieverf en zand op doek, 91,8 x 59,7 cm, collectie Triton Foundation

biedt de tentoonstelling een uitgebreid
beeld van de ontwikkelingen in de
moderne kunst van de vorige eeuw.

Museum Minutes is een initiatief van cultuuradviseur
Johan Idema. De creatieven zijn Erik Kessels
(KesselsKramer), Lies Willers (OPERA Amsterdam), Cyril
van Sterkenburg (Vandejong) en Merien Kunst (Woedend!).
Een publieksonderzoek (naar de vraag of een nieuwe
presentatievorm bij bezoekers leidt tot een beter begrip
en andere beleving van kunst) en een symposium maken
deel uit van Museum Minutes. Tijdens het symposium,
op maandag 14 januari 2013, worden de resultaten
van het onderzoek bekend gemaakt en besproken met
deskundigen uit de museumwereld. Inschrijven kan via
museumminutes@kunsthal.nl

20 JAAR

De tentoonstelling ‘Hoera! 20 jaar
KunstHAL’ is een frisse duik in
de geschiedenis van de Kunsthal
Rotterdam met een terugblik
op de bouw van de Kunsthal en
een overzicht van de vijfhonderd
tentoonstellingen vanaf 1992 tot
nu. Facts & Figures van twintig
jaar Kunsthal passeren de revue,
zoals een overzicht van alle
beroemdheden en koninklijke
bezoeken tot het aantal uren
opbouwen van de ruim vijfhonderd
tentoonstellingen, aangevuld met
memorabele herinneringen en
anekdotes. Bezoekers kunnen in
de tentoonstelling hun persoonlijke
verhalen en herinneringen aan de
Kunsthal delen via een webcam
en op schrift.
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‘Kunsthal XX jaar’ is mogelijk
gemaakt door hoofdsponsor:
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Lucian Freud, Woman with Eyes Closed (Vrouw met gesloten ogen), 2002, olieverf op doek, 30,5 x 25,4 cm,
collectie Triton Foundation
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‘Museum Minutes’ is mede mogelijk gemaakt door:
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Visuele verbanden dwars door de tijd
Vrijwel alle belangrijke
kunststromingen zijn met werken
vertegenwoordigd, van het
impressionisme in het werk van
Monet tot het expressionisme
van Max Beckmann en de
kubistische vormentaal van Juan
Gris. Ook van minder bekende
kunstenaarsbewegingen zoals
het Russisch constructivisme met

In samenwerking met het
Gemeentemuseum Den Haag
presenteert
de Kunsthal ‘Museum
20 JAAR
Minutes’, een tentoonstelling
waarin bezoekers worden verleid
om anders naar kunst te kijken. De
tentoonstelling heeft als doel om de
tijd die museumbezoekers gemiddeld
aan kunstwerken besteden (nu
9 seconden) te verlengen. Vier
ervaren creatieven uit de designen communicatiebranche tonen
hun visie, over het op een nieuwe
manier presenteren van kunst, in een
spraakmakende totaalinstallatie.

AANWINST
Kunstcollectie
Hogeschool Rotterdam

Donkere wolken
Ian Teh
1 september t/m 9 december 2012

30 mei t/m 14 oktober 2012

Ter gelegenheid van het vijfentwintig
jarig jubileum van Hogeschool
Rotterdam is in de Design Galerij een
ruime selectie werken uit het
kunstbezit van de hogeschool te zien.
De collectie telt ruim honderd werken
van meer dan tachtig kunstenaars,
die op een enkeling na, als oudstudent of docent van de Willem de
Kooning Academie hun professionele
sporen hebben verdiend. Van
vierenveertig verschillende
kunstenaars zijn in de tentoonstelling
werken te zien die sterk variëren in
thematiek, techniek, medium en
formaat. De tentoonstelling markeert
twee decennia verzamelen met oog
voor tegendraadsheid en donkere
romantiek.
Bij de tentoonstelling is het boek ‘Aanwinst’ over de gehele
kunstcollectie van Hogeschool Rotterdam verschenen.

Ian Teh, Arbeiders die terugkeren naar huis, Tonghua, China, 2006

‘MaakMee’ is mogelijk gemaakt door:

Al meer dan tien jaar fotografeert
Ian Teh (Groot-Brittannië, 1971) in
China. In een harmonieus samenspel
van kleur en licht creëert hij serene
beelden van industriële landschappen
die de kijker op een hinkend been
zetten. Aangetrokken door de
rijke visuele expressie van de snel
groeiende Chinese economie brengt
Teh de donkere kant van China in
beeld. Zijn foto’s leggen de wortels
van het economische wonder bloot in
een mix van aarde, zweet en rook. In
de Kunsthal zijn delen van de series
‘Dark Clouds’ en ‘Traces’ te zien.

MaakMee
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Saminte Ekeland, I am the Greatest II, 2010
Collectie Hogeschool Rotterdam

oefenen op haar tentoonstellingsprogramma. Iedereen krijgt de kans
om de winnende tentoonstelling ‘mee
te maken’ en actief te participeren in
het proces van de totstandkoming en
het ontwerp van de tentoonstelling.
Bijdragen van deelnemers aan
MaakMee zullen zichtbaar zijn in de
tentoonstelling die de Kunsthal in het
najaar van 2013 presenteert. MaakMee
met de Kunsthal en kijk vanaf
1 november op kunsthalmaakmee.nl

Lancering donderdag

Opgewonden natuur
15 december 2012 t/m 3 maart 2013

Wie kent het nog? Het traditionele
tinnen opwindspeelgoed dat na
draaien aan het sleuteltje vanzelf
klik-klak-klik-klak over de tafel
of op de grond beweegt. Samen
met het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam presenteert de Kunsthal
de tentoonstelling ‘Opgewonden
natuur’ waarin de dierenwereld door
vakmanschap en vernuft in kleurrijke
mechanische hoogstandjes is
omgetoverd.

Kunsthal Light #6

1 november 2012

2 november t/m 10 januari 2013

MaakMee is een meeslepende
campagne én wedstrijd tussen drie
verschillende tentoonstellingen in
samenwerking met de BankGiro
Loterij. De Kunsthal geeft het publiek
de mogelijkheid om invloed uit te

Kunsthal Light, een programma in
de Etalage van de Kunsthal, richt de
spotlight in het bijzonder op ‘modern
muralists’, urban-, graffitti- en
stripkunstenaars. De zesde editie
van Kunsthal Light is een speciale

editie waarbij een oproep aan jonge
kunstenaars is gedaan om voor de
Etalage een muurschildering te
maken. Het beste ingezonden ontwerp
is te zien voor iedereen die langs de
hellingbaan loopt.

Sinterklaas bestaat!
17 november t/m 9 december 2012

De tentoonstelling ‘Sinterklaas
bestaat!’ toont ingezonden foto’s,
verhalen en herinneringen aan de
goedheiligman van ieder die maar mee
wil doen. Van de vroege jaren dertig tot
nu, in zwart-wit en kleur geven deze
foto’s met een bijzonder verhaal samen
een dwarsdoorsnede van de tijd. Heeft
u ook Sinterklaasherinneringen en
foto’s? Kijk op kunsthal.nl voor meer
informatie.
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Kijk voor meer informatie over activiteiten en educatieve
programma’s op kunsthal.nl/educatie

Ontvangst op maat
De Kunsthal is een inspirerende locatie voor uw
bedrijfspresentatie of relatie-ontvangst. Dit is ook
mogelijk in combinatie met een Kunsthal Zaken
Kring lidmaatschap. Informatie: kunsthal.nl/
ontvangst of T 010-4400325

100 jaar Pastoe
23 februari t/m 2 juni 2013

Sinds zijn oprichting in 1913 maakt het Nederlandse
meubelbedrijf Pastoe vooruitstrevende meubels met
aandacht voor traditie en ambachtelijke kwaliteit. De
tentoonstelling gaat in op de ontwerpgeschiedenis
van Pastoe en zijn positionering in het huidige
designveld in de context van nieuwe visies op
eigentijds wonen en productontwikkeling.

x

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer vanaf Centraal Station: tram
20 (halte Vasteland) of tram 8 (halte Kievitslaan).
Parkeren bij de Kunsthal kan alleen met chipknip of
creditcard. In de Museumparkgarage is voldoende
ruimte en kan ook met muntgeld worden betaald.

Online tickets zijn in de PRESALE
verkrijgbaar. Kijk op kunsthal.nl
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Voor kinderen en leerlingen uit het
primair en voortgezet onderwijs is
een uitgebreid educatief programma
samengesteld. In het MaillolLAB en
tentoonstelling kunnen leerlingen aan
de hand van een kijkwijzer zelf
figuurstudies maken, beelden
natekenen of maken, en kennis
vergaren over de werkwijze van Maillol.

Kom langs tijdens Art&Drinks after
Work op vrijdagavond van 17.00 tot
20.00 uur voor een exclusief bezoek
aan een tentoonstelling met gratis
rondleiding, artist talk of andere
activiteiten onder het genot van een
drankje en muziek. Vrijdag 28 september staat Art&Drinks in het teken van
‘Maillol’, vrijdag 23 november staat de
tentoonstelling ‘Avant-gardes’ centraal.
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Onderwijs
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vrijdag 28 september & 23 november

Museumpark, Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
T 010-4400300
communicatie@kunsthal.nl
kunsthal.nl

De tentoonstelling is georganiseerd door
het Montreal Museum of Fine Arts in samenwerking met Maison Jean Paul Gaultier.

20

Art&Drinks

Een wervelende, multimediale show toont een rijk
overzicht van de modeontwerpen van Jean Paul
Gaultier, hét enfant terrible van de modewereld.
Gaultier is met zijn creaties en cutting-edge
designs beeldbepalend in de mode van de
afgelopen vijfendertig jaar tot nu. Zijn uitbundige
en subversieve ontwerpen zoals de korsetten met
puntige behacups voor grootheden als Madonna en
Lady Gaga zijn wereldberoemd. De tentoonstelling
presenteert ruim honderdveertig originele
ontwerpen samen met registraties van modeshows,
films en videoclips, tekeningen, schetsen en foto’s
van toonaangevende fotografen.

AR

U bent van harte welkom in het
Kunsthalcafé. Reserveer voor
speciale gelegenheden (diner of
feest): T 010-2250698

10 februari t/m 12 mei 2013
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Rondleidingen
Iedere zondag start om 11.30 uur een gratis
rondleiding voor maximaal 20 personen door de
tentoonstelling Maillol. Vooraf reserveren is niet
mogelijk. Op overige dagen kunt u rond-leidingen
voor maximaal 20 personen à 2 62,50 (excl. entree)
reserveren via Buro Mooi Gedaan:
T 010-4121207 / mooi.gedaan@planet.nl

The Fashion World of Jean Paul Gaultier
From the Sidewalk to the Catwalk

xx

In het MaillolLAB komt u meer te
weten over materialen waarmee
beelden worden gemaakt van steen,
brons, lood, klei, en was. Voor families
die zelfstandig de tentoonstelling
bezoeken, is een gratis speurtocht
beschikbaar, waarmee groot en klein
samen aan de slag gaan.
Tijdens de herfst- en kerstvakantie zijn
er familierondleidingen en workshops
beeldhouwen in het MaillolLAB.

VERWACHT
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MaillolLAB

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur
Zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur
Maandag gesloten (behalve op feestdagen)
Eerste kerstdag en 1 januari gesloten
Maandag 22 oktober, 29 oktober en
24 december extra open!
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Tijdens het festival ‘24 uur cultuur’ is
in de Kunsthal op zondag 16 september
van 11.30 tot 12.30 uur een gratis
lezing over de Franse beeldhouwer
Aristide Maillol. Ook zijn er gratis
rondleidingen door de tentoonstelling
om 12.30, 14.00 en 15.30 uur. Graag
aanmelden via balie@kunsthal.nl

R

16 september

Steun de Kunsthal
U kunt de Kunsthal steunen door Vriend te
worden, toe te treden tot de KunsthalCirkel of
door u aan te sluiten bij de Kunsthal Zaken Kring;
hét inspirerende platform voor cultuurminnende
ondernemers. Kijk voor alle mogelijkheden op
kunsthal.nl/steun of bel T 010-4400320

AA

24 UUR cultuur

Als voorbereiding op het bezoek
aan de Kunsthal kunnen docenten
lessuggesties met beelden uit de
tentoonstelling voor op het digitaal
schoolbord downloaden. Bij de
tentoonstelling ‘Avant-gardes’ is
voor docenten bovenbouw havo/vwo
een handleiding beschikbaar om
zelfstandig een rondleiding door de
tentoonstelling te geven.

Toegangsprijzen
Kinderen t/m 5 jaar gratis
Jeugd 6 t/m 18 jaar 2 2
CJP en studenten t/m 26 jaar 2 5,50
Groepen van minimaal 15 personen 2 7,50
Volwassenen 2 11,00
Kunsthaljaarkaart gratis
Museumparkticket 2 27,50
Museumkaart is niet geldig

Cover rechts: Aristide Maillol, La Montagne (De berg), 1937, brons, 193 x 212 x103 cm, particuliere collectie
Cover links: Pierre Bonnard, Portrait de l’artiste par lui-même (Zelfportret), 1930, gouache en krijt op papier, 65 x 50 cm, collectie Triton Foundation

activiteiten

