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Ari Bayuaji  
No place like home 

9 maart t/m 13 augustus 2017 
Ari Bayuaji woont in Canada, komt oorspronkelijk uit Indonesië en reist als kunstenaar de hele wereld over. Onderweg 
verzamelt hij materiaal en doet hij aan de hand van culturele gewoontes en gebruiken inspiratie op voor nieuw werk. 
Voor Kunsthal Light #16 neemt hij twee weken lang zijn intrek in hal 6. De lange, smalle hellingbaan met 
etalagefunctie tovert hij in die periode om tot een ‘thuis’ voor zichzelf, bezoekers en toevallige voorbijgangers. Met 
driedimensionale sculpturen, schilderijen, tekeningen en foto’s maakt hij een totaal installatie waarin veel 
verwijzingen zitten naar plekken op de wereld waar hij is geweest en materialen waarvan mensen hun ‘thuis’ maken. 
Indonesië en Canada spelen in ‘No place like home’ een speciale rol. Aan de hand van houten onderdelen uit oude 
gebouwen in beiden landen verwijst hij naar zijn eigen thuis. Door het gebruik plastic, hout, metaal en andere 
materialen uit ons dagelijks leven creëert hij een installatie waarin de zoektocht naar ieders eigen ‘thuis’ centraal 
staat. Bayuaji geeft een gevoel van herinnering en gedenken mee aan zijn werk, terwijl zijn verbeelding deze objecten 
transformeert tot abstracte installaties. De associatieve verbindingen met de geschiedenis van het gebruikte 
materiaal in relatie tot mensen is altijd onderdeel van zijn werk. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Mapplethorpe  

een perfectionist 
22 april t/m 27 augustus 2017 

Vanaf 22 april presenteert Kunsthal Rotterdam een groots retrospectief over het leven en werk van Robert 
Mapplethorpe (1946 -1989), een van de meest invloedrijke kunstenaars en fotografen van de 20ste eeuw. De 
tentoonstelling biedt een indrukwekkend overzicht van zijn hele carrière, van zijn eerste werken eind jaren zestig tot 
aan zijn vroegtijdige dood. De ruim 200 werken schijnen een nieuw licht op de belangrijkste thema’s in zijn fotografie: 
portretten – van zichzelf, zijn vrienden en beroemdheden - naakten en stillevens. Zeldzame brieven, boeken en 
aantekeningen tonen de persoonlijke band van Mapplethorpe met zijn modellen, zijn talent om een succesvolle studio 
te runnen en zijn ambitie om fotografie te verheffen tot de status van beeldende kunst. De tentoonstelling geeft inzicht 
in de manier van werken van de kunstenaar en presenteert zijn experimentele en improviserende kant naast de 
esthetische en technische perfectie van zijn werk. De tentoonstelling is georganiseerd door Los Angeles County 
Museum of Art en J. Paul Getty Museum in samenwerking met de Robert Mapplethorpe Foundation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prince LOVE LIVE  

Ahoy, de Kuip en andere herinneringen 

13 mei t/m 10 september 2017 

De Kunsthal Rotterdam presenteert vanaf 13 mei de tentoonstelling ‘Prince LOVE LIVE’ als eerbetoon aan de vorig 
jaar overleden artiest. Zijn muzikale erfenis wordt nog steeds vol liefde en passie levend gehouden door zijn 
bewonderaars. De herinneringen aan zijn live shows worden in de tentoonstelling gedeeld. Prince LOVE LIVE toont 
aan de hand van meer dan 230 memorabilia, van concertkaartjes tot unieke collectors items, een beeld van de 
toewijding die Prince als artiest bij zijn fans teweegbrengt. Daarnaast worden video’s van interviews getoond met 
bekende en onbekende mensen die destijds met Prince samengewerkt hebben, waaronder Lois Lane. Ook fans komen 
aan het woord en vertellen over hun favoriete nummer en meest bijzondere Prince herinnering. Prince LOVE LIVE 
komt tot stand in samenwerking met een groep Nederlandse Prince liefhebbers, die Prince sinds de jaren tachtig 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burma Storybook 

6e  Poetry + Art Gallery Tour  

28 mei t/m 20 augustus 2017 
Ter gelegenheid van het 48e Poetry International Festival is de Kunsthal voor de derde keer onderdeel van de Poetry + 
Art Gallery Tour. De Kunsthal presenteert een tentoonstelling met portretten van zeventien invloedrijke dichters uit 
Myanmar gemaakt door de gerenommeerde Nederlandse fotograaf Dana Lixenberg. Filmmakers Petr Lom en 
Corinne van Egeraat hebben de dichters geselecteerd op basis van hun uiteenlopende perspectieven op de Birmaanse 
politiek, maatschappij, verborgen betekenis en humor. Onder de dichters zijn de zeventigjarige Maung Aung Pwint, die 
jarenlang in de gevangenis verbleef, en de jonge feministe Mae Yway. In de tentoonstelling zijn naast de portretten, 
exclusieve filmfragmenten te zien waarin dichters uit hun werk voordragen.  
Burma Storybook is onderdeel van de 6e Poetry + Art Gallery Tour (31 mei t/m 4 juni), een samenwerking van Poetry 
International met meer dan 20 Rotterdamse galeries en kunstinstellingen. Met meer dan 20 Rotterdamse galeries en 
kunstinstellingen presenteert het 48e Poetry International Festival de 6e Poetry + Art Gallery Tour. Verspreid over de 
stad toont de Tour werk van beeldend kunstenaars voor wie taal, het woord en de poëzie een belangrijke 
inspiratiebron is of deel uitmaakt van hun werk.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

All you can Art 2 

Atelier met IBB 

17 juni t/m 27 augustus 2017 

All you can Art komt terug! Na de eerste editie in 2016 komt Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao deze zomer voor de 
tweede keer naar de Kunsthal. ‘All you can Art 2’ is een tentoonstelling en open atelier, waar iedereen volgens het 
meester–gezel principe de kans krijgt om te maken, te leren en te ontdekken. IBB oprichters en kunstenaars David 
Bade en Tirzo Martha, zijn samen met verschillende social practice kunstenaars, dagelijks in het atelier aanwezig om 
met publiek kunst te maken. De werken die in het atelier worden gemaakt krijgen een plek in de tentoonstelling, 
waardoor de tentoonstelling als een groeisculptuur in ontwikkeling blijft. In ‘All you can Art 2’ komen succesformules 
uit de eerste editie terug zoals de Summerschool en DenkTanks. Nieuw is de samenwerking met drie Rotterdamse 
partners — Stichting Laurens (ouderenzorg), Het Zuiderpark College (VMBO) en Antes (psychiatrie en verslavingszorg) 
— waarmee Kunsthal en IBB bijzondere doelgroepen betrekken en aan zich binden. Ook de participerende rol van het 
publiek wordt deze editie belangrijker. ‘All you can Art 2’ is een vervolg op projecten waarin de Kunsthal nieuwe 
vormen van presentatie onderzoekt en publieksparticipatie en talentontwikkeling stimuleert. Eerdere projecten waren 
‘do it (Kunsthal Rotterdam)’, ‘Kunsthal MaakMee’ en ‘All you can Art 1’. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wanderlust  
Koen Vermeule 
26 augustus t/m 19 november 2017  
Koen Vermeule (1965) schildert landschappen in grote contrasten. Lege, typisch Nederlandse landschappen. 
Daarnaast beeldt hij mensen af, soms samen, maar doorgaans alleen. Verzonken in een mobiel of languit liggend op 
de grond spreekt er een modern soort eenzaamheid uit deze mens in zijn alledaagse omgeving. Verstild is hij 
vastgelegd in een onbestemde, maar doorgaans herkenbare omgeving. Vermeule heeft een voorkeur voor bijzondere 
weersomstandigheden, bijvoorbeeld het moment waarop de zon op zijn hoogst staat en meest intens schijnt, of juist 
vlak voor het zakken ervan, als de schaduw op zijn langst is. Ook het moment waarop de regen net gestopt is, de 
straten nat zijn en mensen zich weer herpakken. Hij lijkt daarmee in staat de tijd voor de kijker even stil te zetten. Zijn 
werk vraagt om reflectie en roept op tot contemplatie. Vermeule’s werk heeft een geheel eigen signatuur binnen de 
Nederlandse hedendaagse (figuratieve) kunst, en wordt door veel verzamelaars gevolgd. 

 

 

 

 



 

 

Duivenmelkers 
Zak Waters 
26 augustus t/m 17 december 2017 
De duivensport in Nederland, België en Engeland is tanende, de duivenmelkers vergrijzen. Terwijl de sport nog 
enthousiast beoefend wordt in Azië en VS, waar de groei niet te stoppen is. De Engelse fotograaf Zak Waters volgde 
tien jaar lang verschillende clubs van enthousiaste beoefenaars en liefhebbers, in het Nederlands colombofielen 
genoemd. Zijn fotoserie is hartverwarmend en laat een intense samenwerking zien tussen een kleine club mensen, de 
spanning in de strijd om bekers en het eerzuchtig fokken van kampioenduiven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattenliefde 

Negen levens in de kunst 

9 september 2017 t/m 14 januari 2018 
Katten zijn populairder dan ooit. Wereldwijd worden foto’s en filmpjes van katten massaal bekeken en gedeeld op het 
internet. Dat katten bij hun baasjes warme gevoelens losmaken daar bestaat geen twijfel over, maar waar komt die 
kattenliefde vandaan? Spreekt vooral het rebelse karakter van de kat ons aan? Of is het de aaibaarheid die de kat zo 
beminnelijk maakt? In de tentoonstelling ‘Kattenliefde. Negen levens in de kunst’ is aan de hand van circa zestig 
kunstwerken te zien hoe de kat sinds halverwege de negentiende eeuw door kunstenaars is afgebeeld. In dit 
interactieve kattenparadijs kan jong en oud zich een kat wanen door al sluipend en spinnend de tentoonstelling te 
ontdekken. 
De tentoonstelling presenteert klassieke topstukken van Henriëtte Ronner-Knip en Théophile-Alexandre Steinlen 
naast werken van hedendaagse kunstenaars zoals David Shrigley, Walasse Ting en de majestueuze kattenfoto’s van 
Marie Cecile Thijs. De gevarieerde selectie kunstwerken geeft inzicht in de rol die de kat speelt in de kunst en laat 
zien wat de kat zo aantrekkelijk maakt. In de tentoonstelling kunnen bezoekers met (interactieve) opdrachten in de 
huid van hun favoriete kat kunnen kruipen. Jong en oud sluipt op handen en voeten ongezien langs struikjes en onder 
heggetjes door terwijl andere kattenliefhebbers paraderen op de Katwalk. Bezoekers doen mee met een snelcursus 
‘niksen’ en laten hun stem horen bij miauw-karaoke. Overleden katten worden door hun baasjes geëerd met een 
plekje in de kattenhemel en iedereen kan een foto van zijn favoriete cat-a-like delen. Geïnspireerd door de kat worden 
alle zintuigen in deze aaibare familietentoonstelling geprikkeld. De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking 
met le Musee du Chat, Het KattenKabinet en Gallery Delaive. 

 

 

 

 



            
10 jaar Rotterdam in 100 covers 

Uitagenda Rotterdam 
10 september 2017 t/m 8 oktober 2017 
Met ‘10 jaar Rotterdam in 100 covers’ brengt de Kunsthal een eerbetoon aan de Uitagenda Rotterdam, hét gratis 
culturele magazine van de stad. De tentoonstelling neemt je in vogelvlucht mee langs de rijke culturele geschiedenis 
van de stad vanaf 2007 tot nu. Nieuwe en gevestigde makers hebben de afgelopen tien jaar bijzondere coverontwerpen 
voor de Uitagenda gemaakt. Vele malen siert de tijger van het International Film Festival Rotterdam de cover, en 
festivals als Dunya en Zomercarnaval komen kleurrijk terug in zomeredities. Ook de Grand Depart Tour de France in 
2010 en 100 jaar Feyenoord zijn meer dan coverwaardig. Ook zijn verschillende bijzondere Rotterdammers onder wie 
Jules Deelder, Loes Luca en Joep van Lieshout door Zilveren Camera-winnaar Lenny Oosterwijk op de cover gezet. De 
laatste jaren is het magazine een waar platform geworden voor illustratoren met spraakmakende ontwerpen van 
Rotterdamse illustratoren en kunstenaars zoals Eelco van den Berg , Luuk Bode en Sabine ten Lohuis. Het magazine 
biedt ook veel ruimte voor aanstormend talent. Voor het 100e nummer heeft de Uitagenda-redactie samengewerkt 
met de Willem de Kooning Academie. In de stad zie je deze zomer de winnende cover van de Uitagenda zomereditie 
waar studenten Illustratie met elkaar om gestreden hebben. 
 

 

 
 

Conny Janssen Danst 25  
9 september t/m 1 oktober 2017  

Conny Janssen Danst, gevestigd in Rotterdam, is sinds 1992 een van de toonaangevende moderne dansgezelschappen 
in Nederland. Het werk van artistiek leider Conny Janssen staat breed bekend om de fysieke en theatrale kracht van 
de dansers en de verrassende diversiteit van haar voorstellingen. De thematiek van de grote stad vormt een 
belangrijke voedingsbodem. Conny’s Rotterdamse manier van ondernemen, doorsijpelend tot in de haarvaten van de 
stad, en haar drijfveer om steeds weer verrassend divers en hoogwaardig kwalitatief werk te maken, sluit aan bij het 
DNA van de Kunsthal. En, Conny Janssen Danst is precies even oud als de Kunsthal! Het vijfentwintigjarig jubileum is 
dan ook de aanleiding voor een inspirerende kruisbestuiving ‘extra large’ tussen het Kunsthalgebouw, de kunst, de 
dansers en het publiek. Geïnspireerd op haar voorstelling ‘Inside Out’ ontwikkelt Conny Janssen een video-installatie 
waar levensgroot geprojecteerde beelden en muziek de ruimte vullen van een intieme black box. In een ander deel 
van de grote hal wordt bijna letterlijk de kern van het creatieve maakproces blootgelegd. Het publiek ervaart het decor 
van binnenuit en is op verschillende momenten getuige van live repetities en de interactie tussen verschillende jonge 
makers en de dansers. Het publiek maakt al toekijkend weer onderdeel uit van het decor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabin Crew 

Fashion in the Air 
23 september 2017 t/m 4 februari 2018 
In de Kunsthal Rotterdam is dit najaar ‘Cabin Crew. Fashion in the Air’ te zien. De tentoonstelling presenteert een 
fascinerend mode-overzicht van de outfits voor stewardessen van luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld. 
Beïnvloed door mode en tijdsbeelden zijn de outfits door de jaren heen onderhevig aan verschillende stijlen, van 
functioneel en ingetogen tot stijlvol en sjiek. De snit en kleur van het uniform, het hoofddeksel, de vorm en dessin van 
de sjaaltjes, de blouse en het embleem; geen detail is over het hoofd gezien. Sommige luchtvaartmaatschappijen 
schakelen zelfs beroemde ontwerpers in om outfits voor hun cabin crew te ontwerpen. Zo zijn de huidige KLM-
uniformen door de bekende Nederlandse ontwerper Mart Visser ontworpen, en internationaal hebben vele 
gerenommeerde ontwerpers onder wie Yves Saint Laurent en Cristóbal Balenciaga zich over de look van 
luchtvaartkleding gebogen. De bijzondere selectie uniforms in de tentoonstelling is afkomstig uit de collectie van de 
Nederlandse purser Cliff Muskiet die - vanaf 1993 tot nu - meer dan 1405 uniformen van 523 verschillende 
luchtvaartmaatschappijen heeft verzameld. Met de tentoonstelling ‘Cabin Crew’ draagt de Kunsthal bij aan het 
ontsluiten van verborgen particuliere collecties. 

 

 

 

 

 

 

Kunsthal 25 jaar! 

Jubileum 

woensdag 1 t/m zaterdag 4 november 2017 

Op woensdag 1 november 2017 bestaat de Kunsthal Rotterdam, een ontwerp van Rem Koolhaas en sindsdien een 
architectonisch icoon, precies vijfentwintig jaar. Ter gelegenheid van haar jubileum viert de Kunsthal vier dagen feest. 
De kick-off vindt plaats op woensdagavond 1 november met een exclusief concert van Wende en de opening van een 
bijzondere tentoonstelling over een van de meest belangrijke schilders uit de Belgische kunstgeschiedenis, Paul 
Delvaux. Op donderdag 2 november zet de Kunsthal de architectuur van haar unieke gebouw in de schijnwerpers met 
de lancering van een speciale Kunsthal-uitgave en een Masterclass met special guest. Een samenwerking met de 
eveneens jubilerende Conny Janssen Danst zorgt voor een inspirerende kruisbestuiving ‘extra large’ tussen het 
Kunsthalgebouw, de kunst, de dansers en het publiek. Op vrijdag 3 november vindt een feestelijke editie plaats van 
MASH-UP!, het jaarlijkse event in samenwerking met het Internationaal Film Festival Rotterdam en North Sea Jazz. 
Twee grote Rotterdamse iconen waarmee de Kunsthal een smashing party organiseert inclusief bijzondere 
filmpremière, bezoek aan de tentoonstellingen en live muziekoptredens. Zaterdag 4 november is de Kunsthal de hele 
dag gratis toegankelijk voor iedereen met ‘the best of’ van de Kunsthal. Meer informatie over het feestelijke 
programma volgt. 

 

 



 

 

Paul Delvaux 

Meester van de droom 

1 november 2017 t/m 25 februari 2018 
Vanaf 1 november presenteert de Kunsthal Rotterdam, ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum, een grote 
overzichtstentoonstelling van Paul Delvaux (1897-1994), één van de belangrijkste schilders uit de Belgische 
kunstgeschiedenis. Met negentig werken,  waaronder schilderijen, tekeningen en aquarellen, brengt de Kunsthal een 
eerbetoon aan deze kunstenaar. Delvaux staat bekend om zijn karakteristieke en mysterieuze beeldtaal waarin 
elementen uit verschillende kunststromingen als het expressionisme, symbolisme en surrealisme moeiteloos zijn 
verenigd. De tentoonstelling belicht de rijkdom van zijn oeuvre, beïnvloed door het expressionisme van James Ensor, 
Gustave de Smet en Constant Permeke. Zijn ontmoeting met tijdgenoten Giorgio De Chirico en René Magritte zorgt 
voor ongewone en surrealistische invloeden in zijn werk. Delvaux ontwikkelt een geheel eigen beeldtaal en laat een 
intens poëtisch oeuvre na. Bij de tentoonstelling verschijnt een Nederlandstalige catalogus. Door de figuratieve en 
herkenbare aspecten biedt het werk van Delvaux veel mogelijkheden om de recente kunstgeschiedenis spelenderwijs 
te ontdekken in een uitgebreid educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs. Veel werken zijn afkomstig 
uit de privéverzameling van Pierre en Nicole Ghêne-Rahm, die is ondergebracht bij Museum van Elsene in Brussel. De 
selectie kunstwerken uit deze verzameling is aangevuld met schilderijen uit andere museale en particuliere 
collecties. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met Museum van Elsene, Brussel. 
 

 

 

Prix de Rome Beeldende Kunst 2017  
2 december 2017 t/m 25 februari 2018 
De Kunsthal Rotterdam presenteert in samenwerking met het Mondriaan Fonds het werk van de shortlist kandidaten 
voor de Prix de Rome Beeldende Kunst 2017, die eerder dit jaar zijn geselecteerd. De genomineerden zijn Melanie 
Bonajo (1978), Rana Hamadeh (1983), Saskia Noor van Imhoff (1982) en Katarina Zdjelar (1979). Criteria als een 
vernieuwende houding, gelaagdheid van het werk en verdere potentie van ontwikkeling hebben een belangrijke rol 
gespeeld in de selectie van deze kandidaten. Vanaf 1 december is nieuw werk van deze vier kunstenaars in de 
Kunsthal Rotterdam te zien. De winnaar van de Prix de Rome Beeldende Kunst 2017, die gekozen wordt op basis van 
dit nieuwe werk, wordt op vrijdag 15 december officieel bekend gemaakt. De winnende kunstenaar ontvangt een 
bedrag van € 40.000 en een werkperiode in de American Academy in Rome. Bij de tentoonstelling verschijnt een 
publicatie uitgegeven door nai010. De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs in Nederland voor beeldend 
kunstenaars onder de 40 jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde beeldend kunstenaars te traceren en hen te 
stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. In 2009 presenteerde de Kunsthal een grote 
overzichtstentoonstelling over 200 jaar Prix de Rome. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door 
het Mondriaan Fonds. Zie voor meer informatie www.prixderome.nl  

 

http://www.prixderome.nl/


 

Hyperrealisme: Sculptuur 

10 maart t/m 1 juli 2018 

Met de tentoonstelling Hyperrealisme: Sculptuur zet de Kunsthal Rotterdam, na het succes van de tentoonstelling 
‘Hyperrealisme. 50 jaar schilderkunst’ in 2017, de stap naar de derde dimensie. ‘Hyperrealisme: Sculptuur’ toont een 
unieke selectie ruimtelijke werken van belangrijke hyperrealistische beeldhouwers van de afgelopen 50 jaar. Van de 
vroege Amerikaanse pioniers onder wie George Segal, Duane Hanson en John DeAndrea tot de opkomst van de 
internationale beweging, vertegenwoordigd door Juan Muñoz (Spanje), Maurizio Cattelan (Italië), Berlinde de 
Bruyckere (België), en Ron Mueck, Sam Jinks en Patricia Piccinini (uit Australië).  
De tentoonstelling presenteert aan de hand van 32 verzamelde kunstwerken van over de hele wereld van 26 
internationale kunstenaars een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van hyperrealistische sculpturen. Sinds de 
jaren 1960 en 1970 ontwikkelen kunstenaars met behulp van traditionele technieken, zoals modelleren, casting en 
schilderen, verschillende benaderingen voor een hedendaagse vorm van figuurlijk realisme waarin een levendige en 
levensechte verbeelding van de menselijke figuur centraal staat. Aan de hand van verschillende onderwerpen zoals 
‘menselijke replicas’ en ‘vervormde realiteit’ laat de tentoonstelling zien dat de manier waarop we naar onze 
lichamen kijken voortdurend verandert. Ook de relatie met verschillende trends in de kunstgeschiedenis en de 
technische ontwikkeling van de vroege jaren van hyperrealistische beeldhouwkunst naar het huidige digitale tijdperk 
komt aan bod. Jong en oud worden in deze tentoonstelling absoluut verrast door de overtuigende werkelijkheid van 
sommige kunstwerken. 

 

 

Dynamo (werktitel)  
22 september 2018 t/m 20 januari 2019 
De Kunsthal Rotterdam brengt in het najaar van 2018 met ‘Dynamo’ een zinsbegoochelende tentoonstelling naar 
Nederland van de meest beroemde Op Art en kinetische kunstenaars ter wereld vanaf de eerste aanzet ertoe in 1912/ 
13. Sinds de tentoonstelling ‘Le Mouvement’, in 1955 in Parijs, is een wijdverbreide artistieke beweging op gang 
gekomen van optische en kinetische kunstenaars die zich bezighouden met licht en beweging, de illusie van beweging 
en de schoonheid ervan. Deze kinetische kunst waarin ook veel geëxperimenteerd wordt met wind, geluidsgolven, 
water en elektriciteit, is typerend voor die tijd en van invloed op mode, design en muziek. Representanten uit deze 
periode zijn kunstenaars als Gerhard von Graevenitz, Bridget Riley, Julio Le Parc, Hans Haacke, Dan Flavin, Jesús 
Rafael Soto en Yayoi Kusama. Ideeën over ruimte, licht, structuur en beweging zijn ook grote inspiratiebronnen voor 
gerenommeerde hedendaagse kunstenaars onder wie Anish Kapoor, John Armleder, Philippe Decrauzat en Jeppe 
Hein. Deze generatie kunstenaars zet de perceptie van de toeschouwer nog meer in het middelpunt van hun werk en 
maakt de kijker tot actieve deelnemer van hun ‘environments’. Van ongrijpbare zintuigelijke experimenten zoals het 
werk ‘Smoke’ van Ann Veronica Janssens en de dansende luchtstructuren van Žilvinas Kempinas tot de 
kaleidoscopische spiegels van Kapoor, gaan deze kunstwerken verder op het werk van hun voorgangers uit de jaren 
vijftig en zestig.  
De ambitieuze tentoonstelling ‘Dynamo’ presenteert met circa 120 werken van deze kunstenaars gecombineerd met 
werk van de pioniers van de Lumino-kinetische kunst, waaronder Alexander Calder, Marcel Duchamp en László 
Moholy-Nagy, de crème de la crème op het gebied van Op Art, kinetische kunst en hedendaagse herinterpretaties 
ervan. Dit indrukwekkende overzicht biedt bezoekers aan de Kunsthal een ongelofelijke ervaring met kunst die 
appelleert aan verschillende zintuigen. Voel, kijk, ruik, hoor en onderga de ritmes, flikkering, trillingen, instabiliteit en 
krachtvelden tot aan de kosmos toe! De tentoonstelling is een reprise van de (gelijknamige) succesvolle 
tentoonstelling in Parijs (2013), en komt tot stand in nauwe samenwerking met Grand Palais in Parijs. 



 
 

Reizende tentoonstellingen van Kunsthal Rotterdam 
Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography 
De eerste reizende Kunsthaltentoonstelling ‘Peter Lindbergh. A Different Vision on 
Fashion Photography’ is na de wereldpremière in Rotterdam (10 sept. 2016 – 12 februari 
2017) onder grote belangstelling van pers en publiek op 13 april geopend in de Kunsthalle 
München. Inmiddels hebben al meer dan 60.000 bezoekers de tentoonstelling van de 
vermaarde fotograaf gezien. De tentoonstelling is onder de titel ‘From Fashion to Reality’ 
tot en met 27 augustus in München te zien. Daarna reist de tentoonstelling van 7 oktober 
2017 tot en met 4 februari 2018 door naar Reggia di Venaria in Turijn, wat wel het 
‘Versailles’ van Turijn wordt genoemd. De Kunsthal profileert zich hiermee als producent 
van reizende toptentoonstellingen – een bijzondere stap voor een collectieloze instelling. 
Een ontwikkeling die bijdraagt aan het cultureel ondernemerschap van de Kunsthal.  
 

Peter Lindbergh behoort al veertig jaar lang tot de meest invloedrijke modefotografen. Sinds de jaren 80 is zijn pure 
zwart-wit fotografie beeldbepalend voor de ontwikkeling van de modefotografie. Lindbergh lanceert de carrière van 
een nieuwe generatie modellen, onder wie Cindy Crawford, Naomi Campbell, Nadja Auerman, Tatjana Patitz en Karen 
Alexander, en staat daarmee aan de wieg van de ‘Supermodels’. De eerste internationaal reizende tentoonstelling van 
deze legendarische fotograaf biedt met meer dan 220 foto’s een spectaculair overzicht van zijn oeuvre. Bij de 
tentoonstelling verschijnt een omvangrijk boek over de Duitse fotograaf, samengesteld door de Canadese curator 
Thierry-Maxime Loriot. Het boek is vormgegeven door Paprika Design en uitgegeven door TASCHEN. 
De internationaal reizende tentoonstelling is geïnitieerd en geproduceerd door de Kunsthal Rotterdam, in 
samenwerking met curator Thierry-Maxime Loriot en Peter Lindbergh. 

 

 

 

 

 

Kunsthal Rotterdam 
De Kunsthal Rotterdam is een van de toonaangevende culturele instellingen in Nederland, gelegen in het 
Museumpark in Rotterdam. Ontworpen door de beroemde architect Rem Koolhaas in 1992, biedt de Kunsthal zeven 
verschillende tentoonstellingsruimtes. Jaarlijks presenteert de Kunsthal een gevarieerd programma van circa 23 
tentoonstellingen. Omdat er altijd meerdere tentoonstellingen tegelijk te bezichtigen zijn, biedt de Kunsthal een 
avontuurlijke reis door verschillende werelddelen en kunststromingen. Cultuur voor een breed publiek, van moderne 
meesters en hedendaagse kunst tot vergeten culturen, fotografie, mode en design. Bij de tentoonstellingen wordt een 
uitgebreid activiteitenprogramma georganiseerd. Kijk op de website voor het actuele programma. 

Volg de Kunsthal 

Volg de Kunsthal op www.kunsthal.nl en via Facebook, Twitter @Kunsthal en Instagram  
Wilt u de e-nieuwsbrief van de Kunsthal ontvangen (circa 5x per jaar) en op de hoogte blijven van onze activiteiten?  
Vul uw gegevens in bij ‘Ontvang de nieuwsbrief’ op www.kunsthal.nl 
 
Kunsthal Rotterdam 
Museumpark, Westzeedijk 341 

3015 AA Rotterdam 

Nederland 

www.kunsthal.nl  

Voor meer informatie over het tentoonstellingsprogramma en persmateriaal, kunt u contact 

opnemen met de afdeling communicatie via communicatie@kunsthal.nl 
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