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project
The Castle Of Vooruit!
22 mei  14 juni
De laatste toevoeging aan Ahmet Ögüt's tentoonstelling Vooruit! is zijn gigantische helium ballon The Castle of
Vooruit!, die vanaf 22 mei boven de Dommel zweeft. Oorspronkelijk gemaakt voor de tentoonstelling TRACK in Gent
in 2012, neemt het werk de socialistische historie van Gent als startpunt. Aan de bovenkant van de ballon staat het
kunstencentrum Vooruit!, het coöperatief waar Gentse arbeiders samenkwamen eind negentiende eeuw tot de jaren
’70. Het gebouw staat op een enorme steen, een referentie aan Le Chateau des Pyrénées (1961) gemaakt door de
Belgische surrealistische schilder Rene Margritte.
Op Pinksterzondag 24 mei om 14:00 uur is er een conversatie met de kunstenaar en curator Annie Fletcher op het
terras van Museumcafé Karel 1.
lees meer

minitentoonstelling
Strijd

documentaire
Urgency Room  Tania Bruguera

evenement
Special Guests Symposium

doorlopend

doorlopend

1 juni 2015

Van 25 februari tot 11 april 2015
werd het Maagdenhuis in
Amsterdam bezet door studenten
en docenten met als eis: een
democratischer bestuur van de
universiteit. Het Van Abbemuseum
en kunstenaar Ahmet Ögüt steunen
de studenten door het tonen van
Strijd ∞, een tentoonstelling
gemaakt voor het Maagdenhuis die
de lange geschiedenis van
studentprotesten in het
Maagdenhuis laat zien. Strijd ∞ is
tijdelijk te zien in de centrale ruimte
van Ögüt's tentoonstelling Vooruit!

In de Urgency Room vraagt het Van
Abbemuseum aandacht voor de
huidige situatie van kunstenaar
Tania Bruguera. Ze is opgepakt
omdat zij 'Tatlinís Whisper # 6', haar
performance waarin het publiek
een minuut zijn mening kan uiten,
in Cuba wilde geven. Bruguera
wacht in Havana haar veroordeling
af, zonder paspoort en onder
constante controle. Ze heeft geen
toegang tot juridische hulp.

Het Van Abbemuseum is
toegankelijk voor iedereen die
nieuwsgierig is. Ook als je een
beperking hebt. Speciaal daarvoor
is het Special Guests programma
georganiseerd. Op 1 juni is er een
verdiepend symposium
georganiseerd over het Special
Guests programma en het
inclusieve museum. Standaard
tickets zijn €20, en toegang voor
studenten is €10,.
lees meer
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tentoonstelling

performance

workshop

Radically Mine Live!

Performance 'We Are Here'

Workshops Ahmet Ögüt

23 april  10 mei

16 mei, 14:00  16:00 uur

14 en 17 mei

Geïnspireerd door werken uit de
collectie van het museum zijn de
leerlingen van het Strabrecht
College uit Geldrop en het
Montessori College Eindhoven zelf
een beeldend onderzoek gestart.
De leerlingen hebben gewerkt
vanuit hun eigen interesses en
fascinaties en dus zijn ook de
verhalen achter hun werken
ontzettend uiteenlopend. Zij
exposeren nu hun
eindexamenwerk in de Studio van
het museum.
lees meer

Studenten van de We Are Here
Academy, opgezet door
vluchtelingen collectief We Are
Here, geven als onderdeel van hun
programma een performance,
begeleid door curator Maria
Hlavajova en kunstenaar Aernout
Milk. De performance, die plaats
vindt in de centrale zaal van Ahmet
Ögüt’s tentoonstelling Vooruit!,
wordt gevolgd door een gesprek
met leden van het collectief, Ögüt
en curator Nick Aikens, over
verschillende vormen van
pedagogische structuren, uitzetting
en het recht op onderwijs voor
iedereen. De toegang is gratis,
maar reserveren is gewenst
wegens een beperkt aantal
plekken.
lees meer

Op 14 en 17 mei geeft Ahmet Ögüt
workshops als onderdeel van zijn
solotentoonstelling Vooruit!. De
workshops zijn gebaseerd op zijn
'Strategic Diagram for Non
hierarchical Participatory Radical
Democracy'. In de centrale zaal van
de tentoonstelling ga je
samenwerken in teams en lever je
aan het einde van de dag een
lezing, presentatie of performance
op. De workshop is gratis, maar
reserveren is verplicht, wegens een
beperkt aantal plaatsen.
lees meer

aankondiging

tentoonstelling

conferentie

Oprichting Lissitzky Foundation

DWDD popup museum
Amsterdam

Long Live Arts conference 2015

Op donderdag 30 april werd in het
Van Abbemuseum het nieuwe
Lissitzky Foundation
gepresenteerd. De Lissitzky
Foundation is een nieuw
opgerichte internationale nonprofit
organisatie, gericht op research en
tentoonstellingen van het werk van
de Russische kunstenaar El
Lissitzky.
lees meer

29 januari  24 mei
De Wereld Draait Door opende in
januari een popup museum in het
Allard Pierson Museum in
Amsterdam. De vaste tafelgasten
richtten een deel van het Allard
Pierson Museum in met werk uit de
depots van tien grote musea in
Nederland in het thema "Verborgen
Kunstenaars". MarcMarie
Huijbregts is gekoppeld aan het
Van Abbemuseum en heeft in het
depot gezocht naar verborgen
meesters. Het popup museum is
nog tot 24 mei te zien.
lees meer

20 mei  22 mei
Het Van Abbemuseum wil
toegankelijk zijn voor iedereen. Zo
is er Onvergetelijk van
Abbe opgezet, een programma
voor mensen met Alzheimer. De
Europese conferentie Long Live
Arts, van 20 t/m 22 mei in het
Theater aan het Spui, Den Haag,
gaat dieper in op ouderen en
cultuurparticipatie. Tijdens deze
conferentie staan de ouderen in de
spotlights. Inspiratie en
grensoverschrijdende
samenwerking rondom ouderen en
cultuurparticipatie staan namelijk
centraal. Deskundigen op het
gebied van kunst, cultuur, zorg en
welzijn uit maar liefst elf Europese
landen, Australië, Brazilië en de
Verenigde Staten leveren hun
bijdrage aan het programma.
lees meer
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project
The Castle of Vooruit!
22 May  14 June
For the final installment of Ahmet Ögüt's exhibition Forward!, his giant helium balloon The Castle of Vooruit will float
above the Dommel next to the museum. Originally commissioned for the exhibition TRACK in Ghent in 2012, the work
takes the socialist history of the Belgian city as its starting point. On top of the balloon is the Vooruit!, the cooperative
where Ghent’s working class assembled from the end of the nineteenth century until the early 1970s. The building sits on
top of a giant rock, a reference to Le Chateau des Pyrénées ﴾1961﴿ by the Belgian surrealist painter Rene Magritte.
Join us for a conversation with the artist and curator Annie Fletcher on the terrace of Karel 1 Museumcafé on Sunday 24
May at 2 PM.
read more

mini exhibition
Strijd
ongoing

documentary
Urgency Room  Tania Bruguera
ongoing

event
Special Guests Symposium
1 June

From 25 February till 11 April the
Maagdenhuis in Amsterdam was
occupied by students and staff
demanding more democratic
governance of the university. The
Van Abbemuseum and artist Ahmet
Ögüt support the students of the
UvA by showing Strijd ∞, an
exhibition made for the
Maagdenhuis revealing the long
history of protests in the building.
Strijd ∞ is temporarily installed in
the central room of Ögüt's
exhibition Forward!.

In the Urgency Room, the Van
Abbemuseum highlights the plight
of artist Tania Bruguera. Bruguera
was arrested in December
attempting to activate Tatlinís
Whisper # 6, her performance in
which the public gets a minute to
speak freely, in Cuba. She is
currently in Havana awaiting trial,
without her passport and under
surveillance.

The Van Abbemuseum wants to be
accessible for everybody.
Especially for that, the Special
Guests programme was created.
On the 1st of June, a indepth
symposium is organised, about the
Special Guests programme and
the inclusive museum. Standard
tickets are €20, and admission is
€10, for students.
read more

exhibition
Radically Mine Live!
23 April  10 May

performance
Performance 'We Are Here'
16 May, 14:00  16:00

workshop
Workshops Ahmet Ögüt
14 & 17 May

Inspired by the artworks from the
Students of the We Are Here
On 14 and 17 May, Ahmet Ogut will
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for refugees
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as part of his solo
from the Strabrecht College
in limbo set up by the refugee
exhibition Forward! These

Radically Mine Live!
23 April  10 May

Performance 'We Are Here'
16 May, 14:00  16:00

Workshops Ahmet Ögüt
14 & 17 May

Inspired by the artworks from the
collection of the museum, students
from the Strabrecht College
Geldrop and the Montessori
College Eindhoven started their
own research. The students
worked from their own interests
and fascinations and so, all the
stories behind their works are very
diverse. Now, these students will
put their final work on display in the
Studio of the museum.
read more

Students of the We Are Here
Academy, an academy for refugees
in limbo set up by the refugee
collective We Are Here, perform as
part of their programme led by
curator Maria Hlavajova and artist
Aernout Mik. The performance,
which will take place in the central
room of Ahmet's Ögüt's exhibition
Forward!, will be followed by a
discussion with some members of
the collective, Ögüt and curator Nick
Aikens where they will talk about
different forms of pedagogical
structures, eviction and the right to
education for all. Admission is free,
but a reservation is required, since
limited places are available.
read more

On 14 and 17 May, Ahmet Ogut will
give workshops as part of his solo
exhibition Forward! These
workshops are based on his
Strategic Diagram for Non
hierarchical Participatory Radical
Democracy. In the central room of
the exhibition, you will work in
teams and need to come up with a
lecture, presentation or
performance by the end of the day.
Admission is free, but a reservation
is required, due to limited places.
read more

announcement
Establishment of the Lissitzky
Foundation

exhibition
DWDD popup museum
Amsterdam
29 January  24 May

conference
Long Live Arts conference
20 May  22 May
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On 30 April, the establishment of
the Lissitzky Foundation was
officially announced. The Lissitzky
Foundation is a newly established
international nonprofit organization
to promote research and
exhibitions of the work of the
Russian artist El Lissitzky.
read more

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
The Netherlands
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl

This January, Dutch television
show De Wereld Draait Door
opened a popup museum in the
Allard Pierson museum in
Amsterdam. The regular guests
furnished part of the Allard Pierson
Museum with works stored in ten
large museums in the Netherlands
in the context of the theme "Hidden
Artists". MarcMarie Huijbregts is
linked to the Van Abbemuseum and
searched for hidden masters in our
depot. The popup museum is on
view till 24 May.
read more

The Van Abbemuseum wants to be
accessible for everyone. We
created the Unforgettable Van
Abbe program, which focuses on
people with Alzheimer. The
European conference Long Live
Arts , held from 20 May till 22 May, at
the Theatre on the Spui in the
Hague will focus on the elderly and
cultural participation. The
conference offers an important,
inspirational and dynamic platform,
to present the state of the art in
cultural projects for older people
and instigate longterm networks
between the sectors of arts and
culture, health care, and welfare, as
well as between European
countries. Experts from eleven
European countries, Australia,
Brazil and the United States
contribute to the the programme.
read more

Openingstijden: di t/m zo van 11:00 tot 17:00 uur
Ieder eerste donderdagavond van de maand tot 21:00 uur geopend.
Vanaf 17:00 is het museum dan gratis te bezoeken.
Opening hours: tusu 11:00  17:00 uur
Every first Thursday of the month open until 21:00 hours.
Free admittance from 17:00  21:00.
Meld je aan voor Van Abbemuseum nieuwsbrief

Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:
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