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hedendaagse
kunst
· verwacht
· archief Hedendaagse kunst
· irland

Bij de tentoonstelling verschijnt een
kunstenaarsboek waarin Norman
voor het eerst het drukwerk bundelt
dat hij als onderdeel van zijn praktijk
als kunstenaar publiceerde: onder
meer posters, flyers,
uitnodigingskaarten en andere
gedrukte documenten. Bovendien
publiceert het museum een prent
van Norman in een gelimiteerde
oplage.

Educatie vormt een belangrijk
aspect binnen Normans activiteiten
als kunstenaar. Nils Norman is
professor aan de Koninklijke Deense
Academie voor Kunst en
Vormgeving in Kopenhagen, waar hij
de School of Walls and Space leidt.

Nils Norman

Life in the Projects and the Proposals

06.03.2016 – 29.05.2016

De Londense kunstenaar Nils Norman (Kent, Groot-Brittannië,
1966) werkt op het snijvlak van kunst in de openbare ruimte,
architectuur en stedelijke ordening. De discipline die Norman
beoefent is wel betiteld als ‘stedelijke acupunctuur’. In de vorm
van voorstellen en daadwerkelijke interventies in de openbare
ruimte deelt hij speldenprikken uit om stedelijke centra opnieuw
te vitaliseren. Zijn projecten bevragen de functie van kunst in de
openbare ruimte en het heil van conventionele stedelijke
ordening en grootschalige nieuwbouwprojecten. Normans werk
is beïnvloed door ideeën over gelokaliseerde politiek,
alternatieve economische en ecologische systemen en door
spelelementen. Het combineert utopische alternatieven en
hedendaagse stedenbouwkundige ontwerpen om humoristisch
commentaar te leveren op de functies en de geschiedenis van
stedelijke ordening en kunst in de openbare ruimte.

De tentoonstelling heeft het karakter van een retrospectief. Life
in the Projects and the Proposals vormt de eerste museumsolo
van Norman in Nederland. Niet eerder werd zo’n omvangrijke
groep van Normans werken samengebracht in een
overzichtstentoonstelling.

Museumweekend

16 en 17 april 2016, 11:00-17:00 uur
Gratis entree

Dompel u tijdens het Museumweekend onder in de wereld van
het vilten en borduren met de tentoonstelling ‘Ver weg dichtbij –
Manufacta II’ en verdiep u in het werk van Nils Norman die werkt
op het snijvlak van kunst in de openbare ruimte, architectuur en
stedelijke ordening.

Neem een duik in een ‘natuurbad’(een soort ballenbak met vilten
stenen) en klauter op een speeltoestel ontworpen door Nils
Norman, leer vilten of ga op speurtocht door het museum.
Geniet van lekkere hapjes en drankjes en de heerlijke live-
muziek van het jonge strijkorkest The Celtic Strings.

Test uw kennis van’t Zittesj. En hoor van de specialisten uit de
Archeologie Werkgroep Sittard hoeveel uw eigen vondsten
waard zijn. Bewonder het pronkstuk: een reconstructie van
‘Haantje van Buchten’.
 
Bekijk de digitale flyer!
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