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exposities

‘PARELEN in kunst, natuur & dans’
Museum De Lakenhal verrast
Choreografe Karin Post stelde voor Museum De Lakenhal de tentoonstelling ‘PARELEN in kunst, natuur & dans’ samen, waarvoor zij dans,
kunst en natuurhistorie combineerde.
Nieuwe installaties van onder meer Rob Birza, Berend Strik en Marijke van Warmerdam gaan
een dialoog aan met nieuwe dansfilms van Leine Roebana, Het Nationale Ballet, Natalia
Horecna en Michael Schumacher. Aangevuld met kunst en objecten uit de eigen collectie van
Museum De Lakenhal en bijzondere bruiklenen van onder meer Naturalis, staan deze werken
aan de basis van een compleet nieuwe museumbeleving.
Verhaal van de parel
Op de tentoonstelling wordt in negen scènes het verhaal van de parel verteld. Het levensverhaal van Aboriginalmeisje Siluce, op een audiotour meeslepend verteld door Pierre Bokma en
geschreven door toneelschrijver Rob de Graaf, vormt hierbij de rode draad.
16 september T/M 13 januari 2013
Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32, Leiden
INFO: www.lakenhal.nl

Pop Art in Europa

Zo bekend als de Amerikaanse Pop Art stroming is, zo onbekend is de Europse tegenhanger. In de jaren ‘60 stond in Groot-Brittannië,
Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, België en Nederland echter al de eerste generatie Pop Art kunstenaars op.
Zij lieten zich inspireren door de veranderende wereld om hen heen. Van filmsterren tot politiek
en het dagelijks leven werd alles onderwerp. Museum Het Valkhof in Nijmegen toont tijdens de
tentoonstelling ‘Pop Art in Europa’ veel bijzondere werken van kunstenaars als Hamilton, Arman,
Richter, Polke, Deschamps en vele anderen.
Nooit eerder zijn er zoveel Pop Art werken uit Europa (meer dan 100) samen gekomen op één
plek. Uit diverse musea, waaronder Centre Pompidou in Parijs, komen bruiklenen. Museum
Het Valkhof brengt ook Pop Art uit Nederland met werken van onder andere Wim T. Schippers,
Woody van Amen, Rik van Bentum en Gustave Asselberg.
8 september t/m 6 januari
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59, Nijmegen
INFO: 024-3608805, www.museumhetvalkhof.nl

Papier Biënnale 2012
Museum Rijswijk en Museum Meermanno in Den Haag organiseren de internationale Papier Biënnale. Tijdens de negende editie
van deze tentoonstelling tonen kunstenaars uit de hele wereld de
meest spectaculaire kunstwerken van papier.

workshops voor bezoekers plaats. Op het voorplein van Museum Rijswijk en in de Oude Kerk er
tegenover vindt op 9 september de Rijswijkse papiermarkt plaats.
4 september t/m 25 november
Museum Rijswijk
Herenstraat 67, Rijswijk
INFO: www.museumrijswijk.nl

Museum Rijswijk opent met de Papier Biënnale ook de deuren van de nieuwbouw van het mu-

Museum Meermanno

seum. Directeur Margriet Lestraden: ‘Bezoekers zullen echt versteld staan van wat je van papier

Huis van het Boek

kunt maken. Daarnaast werken we voor de eerste keer samen met het oudste boekenmuseum

Prinsessengracht 30, Den Haag

van de wereld, Museum Meermanno.’ Het museum richt zich tijdens de Papier Biënnale op

INFO: www.meermanno.nl

kunstenaars die bouwen, vouwen, snijden en beeldhouwen met papier.
Extra activiteiten
In het museum vinden tijdens de Haagse Museumnacht op 1 september performances en
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