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The Museum of Everything

Tentoonstelling

In ‘The Museum of Everything’ presenteert
de Kunsthal Rotterdam een groots
internationaal overzicht van werk van ruim
honderd niet traditioneel opgeleide
kunstenaars. Onder hen zijn grote namen
zoals Henry Darger, Martin Ramirez, Nek
Chand en de Chinese Guo Fengyi en
recent ontdekte kunstenaars zoals de
Roemeense Ion Birladeanu, de Italiaanse
Bertella Lauro en Marianne Schipaanboord
uit Zeeland. De tentoonstelling is speciaal
voor de Kunsthal samengesteld door de
Engelse verzamelaar en curator James
Brett met kunstwerken uit zijn verzameling. 

De talrijke installaties onderwerpen de
bezoeker aan de werelden van de
kunstenaars, waarin alle regels van de
gevestigde kunstwereld worden overtreden.
De tekeningen, schilderijen en sculpturen

kenmerken zich door een eigen esthetiek en uitstraling waarbij aspecten van detaillering, symmetrie en obsessie centraal staan.
Speciale aandacht is er voor de panoramische illustraties van de Amerikaanse kunstenaar Henry Darger, die werkte als conciërge en
pas na zijn dood ontdekt werd. Meer dan 25 kunstwerken, waaronder werken die verloren zijn gewaand, worden getoond in speciale
vitrines waarbij het werk van alle kanten bekeken kan worden. Voor het ontwerp van deze tentoonstelling werkt James Brett nauw samen
met de veelbekroonde Production Designer Eve Stewart (o.a. Les Miserables en The King’s Speech).
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Kunsthal Rotterdam 
Kunsthal Rotterdam, in een opvallend
gebouw ontworpen door het
Rotterdamse bureau OMA/Rem...

Coolhavengebied 
Deel van Rotterdam Delfshaven.

St. Mary's Church 
Engels protestantse kerk.

Kunsthalcafé 
Onderin de Kunsthal bevindt zich het
Kunsthalcafé, voor een kopje koffie,
uitgebreide...

Maaspodium 
Maas is een podium en een
gezelschap van professionele makers
die theater en dans maken...

Caf Verhip 
Verhip, met zijn ongedwongen sfeer en
heerlijk terras, is de plek waar de
creatieve scene...

Splashtours 
Splashtours biedt een tour met gids
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Voor de leukste tips en ideeën ga je naar de VVV!
Eropuit UITagenda Dagje uit Avondje uit Overnachten Provincies Stedentrip VVV Cadeaubonnen     March 2016


