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Les Fleurs du mal ---Deutschland über alles.
In 1992 bracht Rob Malasch in zijn galerie ‘Serieuze Zaken’ voor het eerst, nu beroemde
Chinese kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Zhang Xiaogang en Fang Lijun. Daarna heeft in
Nederland het Singer museum, het Groninger museum en het Boymans museum
tentoonstellingen van Chinese kunstenaars gemaakt.
In het Roergebied zijn in 8 musea een kleine tsunami Chinese kunstenaars (ongeveer 140)
neergestreken: ‘Zeitgenössische Kunst aus China an Rhein und Ruhr’. En dat is nog
niets vergeleken bij die duizenden andere kunstenaars uit China en alle andere landen.
Niet alleen mensen zijn op de vlucht, het zijn ook de miljoenen beelden die ons
overmeesteren. Duitsland neemt ze allemaal met vreugde op.
Een kolossale catalogus van 500 pagina’s begeleidt de tentoonstellingen. Het is een
direct vervolg op de ‘ChinArt’ tentoonstelling 2010/2011 in het mooie museum Küppersmühle in Duisburg en de al eerdere tentoonstelling in 1996 in het Kunstmuseum Bonn.
In de catalogus staat te lezen: ‘Gezeigt wurde chinesische Malerei aus einer privaten
holländischen Sammlung’ (waarschijnlijk wordt hier de collectie De Heus-Zomer bedoeld welke te zien is
geweest in het Singer Museum en het Boymans museum). Ik herinner me mevrouw de Heus van een
tv-programma als iemand die haar man geen enkele kans gaf zelf iets te vertellen. Er
doen meer dan 100 kunstenaars aan deze megatentoonstelling mee. Wat zijn 100
kunstenaars op die anderhalve miljard Chinezen ?
Eerlijk gezegd was ik nog nieuwsgieriger naar al die andere musea die in het Roergebied
zijn waar we nog nooit geweest waren. Je kunt geen plaats noemen of ze hebben er wel
een Kunsthalle, Kunstverein of Kunstmuseum.
De bedoeling van de tentoonstellingmakers was om een aantal musea mee te laten doen
die normaal niet de gelegenheid krijgen zich in de picture te zetten. En 8 musea omdat in
China 8 een geluksgetal is.
Hieronder geef ik een overzicht van tentoonstellingen in de verschillende musea en toon
plaatjes van kunstenaars die me het meest aangetrokken hebben. Soms vond ik het
moeilijk te beoordelen hoe goed ze nu wel zijn – en wat is goed – ‘duur’ meestal wel –
en dan altijd door galeriehouders begeleid met de woorden: “Omdat het nu eenmaal
Chinezen zijn”. In de stijlen ontmoeten we het hele arsenaal van de kunstgeschiedenis
van figuratief naar abstract, foto’s, sculpturen, video’s en installaties.
1. Duisburg
a. Lehmbruck museum en Küppersmühle. De sculpturen van Lehmbruck verrassen
me iedere keer opnieuw: zo verstild, poëtisch en melancholisch. Met alleen een lichte
buiging van het hoofd en verlenging van het lichaam een mens zó kunnen betoveren.
Het museum beschikt over een mooie collectie andere werken. Buiten in de beeldentuin
is een gezellig restaurant met uitzicht.(behoort niet tot het museum).
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Fang Lijun (1963) - Sui Jianguo (1956) - Zhan Whang (1962) –
Fang Lijun heeft naam verworven met zijn enorme grote logge figuren met kale, domme
koppen die met hun monden open een cynisme tonen die te maken heeft met de grote
sociale omwentelingen die in China hebben plaatsgevonden. Waarden en normen die in
snel tempo veranderd zijn en misschien ook naar aanleiding van het bloedige uiteenslaan
van het studentenprotest op 4 juni 1989 op het Tiananmenplein (Plein van de Hemelse Vrede)
waarbij velen de dood vinden. Niet in staat zijn er iets aan te kunnen veranderen kan
leiden tot ontaarding in verveling, onverschilligheid en hulpeloosheid zoals die te zien is
in wat ik noem de ‘drenkelingen’ van Fang Lijun.
In de tentoonstelling in Duisburg zijn deze werken niet te zien wel nieuwe porseleinSculpturen. Deze sculpturen zijn broos en gebroken zoals het hele systeem uiteindelijk
broos en vergankelijk is. Maar deze sculpturen zijn in mijn ogen krachteloos, vervelend
en slap en ik vraag me af hoe het mogelijk is dat een kunstenaar zo diep kan vallen.

Het lijkt wel het werk van een onbeholpen beginneling. Hoe is het mogelijk dat een
commissie van belangrijke museum directeuren met dit werk in zee heeft willen gaan.
Is het ontzag voor de kunstenaar zo groot dat ze niet meer in staat zijn de werkelijkheid
te zien en dit werk gewoon af te wijzen ?
Veel van deze kunstenaars hebben al eerder in Duitse musea geëxposeerd.
Motieven en onderwerpen worden ontleend aan de Chinese historie zoals de afbraak van
het historische districten met de hutongs (oude kleine huisje in smalle straatjes), kritiek op het
communistische systeem, westerse kunststromingen en stijlen. Soms krijg ik het gevoel
dat deze kunstenaars strijden om ‘Groot-Groter-Grootst’.
Sui Jianguo toont zowel binnen als buiten ‘stenensculpturen’ in een streng en strak
ijzerkorset die de absurditeit uitdrukken van degenen die de menselijke vrijheid van
denken aan banden willen leggen. Verschillende vormen en grootten van stenen die
verschillende manieren van denken weergeven en allemaal in de boeien worden
geslagen. De kunstwerken ogen simpel maar behoren in hun puurheid tot het beste van
wat er in diverse musea te zien is. Zhan Whang (1962) is een andere abstracte
beeldhouwer die ik persoonlijk erg goed vind. Het zijn abstracte aluminium- en
edelstaalsculpturen die prachtige lichtreflexen geven waardoor het lijkt alsof de beelden
voortdurend in beweging zijn – ze zouden zo in een ZERO-tentoonstelling passen. Ook de
bijbehorende video’s die een beeld geven van het denken en werken van de kunstenaar
zijn geweldig.

Sui Jianguo
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Zhan Whang

In de Küppersmühle (bij de oude haven in de Philosophenstrasse) zijn op de benedenverdieping
kolossale werken te zien. De werken van Zeng Fanzhi (1962) moeten overtuigen door
hun enorme formaten (200x800 of 400x400), maar ik vind het uitvergrote plaatjes.
“Nervösen Pinselstriche und die erste Anerkennung im Ausland bis hin zu den Porträts
grosser Persönlichkeiten wie Karl Marx, Francis Bacon oder Andy Warhol…… ‚ und so
weiter ja, ja…..het zal allemaal wel maar ook bij deze kunstenaar zie ik een enorme
metamorfose. Het verschil in stijl en de wijze van schilderen zijn niet meer met elkaar te
vergelijken. Het schilderij uit 2002 is – zo voel ik althans – echt Chinees maar de ‘HAAS’
irriteert me, dit is niet meer dezelfde kunstenaar. Grotesk dat wel.

2012

De haas

2002 in 2013 veiling Sothebys $ 23 miljoen opgebracht

Zeng Fanzhi wordt vertegenwoordigd door een van de grootste galerieën van de wereld:
‘Gagosian’.
Ik koester een wantrouwen tegen kunstenaars die menen alles te kunnen en in
allerlei stijlen schilderen; sinds Picabia voor veel kunstenaars een trend
geworden. Ik ben dan juist zeer op mijn qui vive. Ik weet ook wel dat er
uitzonderingen zijn, maar er zijn genoeg slimme jongens die menen hun gespeelde
virtuositeit te tonen door in allerlei stijlen te werken terwijl ze juist een manco hebben
aan ‘innerlijke noodzakelijkheid’ om stug door te gaan met een idee waarin ze hun hele
ziel en zaligheid leggen die ze helemaal vervult en waarin de kwetsbaarheid van de
kunstenaar naar voren komt. Onze tijd zit vol met gespleten persoonlijkheden;
machofiguren die WILLEN EN MOETEN OVERTUIGEN.
Het probleem van verschillende Chinese kunstenaars is dat ze door de opkomst van
wereldmacht China en hun leiders, die door het laten vieren van de teugels door de
machthebbers, kunstenaars naar voren zijn gekomen die het spanningsveld zeer goed
hebben aangevoeld en uitstekende werken hebben gemaakt. Van en uit het niets zijn het
ineens beroemde kunstenaars geworden waarop geen enkele prijs meer staat. Door de
rijkdom en bekendheid vallen een aantal toch in een diep gat, de spanning vloeit weg uit
hun werken. Ja, en wat dan? Ze menen ineens alles te kunnen, niemand die nog kritiek
durft te uiten en toveren de ene na de andere stijl uit hun mouw.
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De werken van Zhang Enli (1965) doen me sterk denken aan Brice Marden (1938).
Ik zou van deze kunstenaar wel wat meer willen zien.

Marden 1992/1993

Enli 2013

Een van de interessantste kunstenaars in de Küppersmühle vond ik Wang Guangle
(1976), die een ‘slow-painter’ wordt genoemd omdat hij vele, vele lagen verf over elkaar
heen brengt waarvan aan de zijkanten te zien is hoeveel lagen er zijn aangebracht. Het
gaat hem meer om het proces. Wang Guangle’s werken zijn geïnspireerd op de traditie
om ieder jaar één schilderlaag toe te voegen op een doodskist die bestemd is voor
oudere mannen. Het aantal lagen roept herinneringen op aan de jaarringen van een
boomstam.

Coffin schilderijen

Zhang Xiaogang (1958)
De beroemdste Chinese kunstenaar toont hier werken uit de laatste paar jaar en het
moet gezegd: ‘Ze vallen niet mee’. De jus, de spanning en de magie die zijn vroegere
werken - vader-moeder-dochter of zoon - zo kenmerkten is ter ziele. Als de kunstenaar
zijn figuren niet dicht bij elkaar plaatst is de spanning weg en bij grotere werken wordt
het probleem nog duidelijker. Waarom toch steeds grotere werken gemaakt ? De kleinere
werken zijn intiemer en geheimvoller.

1998
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2008

300x800

Kunstmuseum Gelsenkirchen.
Het museum is aan de buitenkant oerlelijk maar binnen hebben ze een prachtige
collectie Zero en kinetische kunst. Wij waren nog nooit in dit museum geweest,
kwamen nu voor de Chinese kunstenaars maar raakten in de ban van de Zero-kinetische
kunst met namen als Heinz Mack, Gerhard von Graevenitz, Pol Bury, Carlos Cruz-Diez,
Jesús Rafael Soto, George Rickey, Leo Erb, Kuno Gonschior en vele andere kunstenaars
door mij genoemd in eerdere brieven.
De werken zijn zo goed dat de manco’s van het gebouw, de ruimtes en het licht teniet
worden gedaan en ‘innerlijk’ licht in ons begint te schijnen.
Van de Chinese kunstenaars ontmoet ik een verstilde fijngevoelige tekening op
rijstpapier van Shao Fan (1964), die verder op meubels geïnspireerde objecten (p.7)
maakt die een combinatie zijn van inspiraties uit de Ming-Dynastie (1368-1644)
gecombineerd met moderne materialen van acrylglas en edelmetalen.

Shao Fan

Yang Yongliang

Yang Yongliang (1980), toont hier videoanimaties die door de natuurlijke Chinese ShanShui-landschappen geïnspireerd zijn. Deze landschappen zijn uiterst fijn bevolkt met
fabrieken, wolkenkrabbers, watervallen, vrachtauto’s en masten. Een soort Chinees
Maduradam in beeld en voortdurende beweging gebracht. (ook in Marl te zien)
Kunsthalle Recklinghausen en Skulturenmuseum Glaskasten Marl
Kunsthalle Recklinghausen is een vlees noch vis museum.
De schilderijen van Jun Jiang (1982) in Kunsthalle Recklinghausen doen zeer sterk aan
de videoanimaties van Yang Yougliang denken, maar zijn geschilderd veel sterieler.
Het ‘Skulpturenmuseum Glaskasten Marl’, ontstaan uit het raadhuiscomplex ontworpen
door het Nederlandse architectenbureau Van den Broek en Bakema (1960-1967), is geheel
uit beton opgetrokken, evenals de omgeving met het enorme plein en de kolossale flats
op de achtergrond. Toch is het museum sympathiek; geheime krachten die hier werken.
De begane grond onder de raadszaal werd door de groeiende collectie tot museum
gemaakt die geheel van een glaswand is voorzien en daardoor de naam kreeg
‘Glaskasten ofwel Vitrine’ museum. Ik kan me voorstellen dat hier door Mischa Kuball een
tentoonstelling is gemaakt met de titel ‘Les Fleurs du mal’ (de bloemen van het kwaad - naar
Charles Baudelaire in 1843). De herinneringen aan de tweede wereldoorlog zijn niet ver weg.
Mijn voetstappen hoor ik nu nog klinken toen ik het Tanz-Klang-Raum kunstwerk van
Gerlinde Beck (1930-2006) passeerde.

Grote betonnen luchtbogen
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Op het grote voorplein maar ook achter en rondom en de naastgelegen City-See drijven
beelden. Aan het water ligt een aangenaam hotel om te verblijven.
Het museum met de merkwaardige naam heeft vele mooie beelden:
Binnen bijvoorbeeld – zichtbaar door het glas – Max Bill, Alberto Giacometti, Yves Klein,
Henri Laurens, Ewald Mataré, Jacques Lipchitz, Kurt Schwitters (1887-1948),Jan van
Munster en vele andere beelden.
Buiten: Andre Volten, Ulrich Rückriem, Ossip Zadkine, Richard Serra, enz.
Op de bovenverdieping zijn een aantal video’s te zien van diverse Chinese kunstenaars
waarin een mengeling van surrealisme, werkelijkheid, ontregelende situaties, de
spanningswereld uit het China van nu, inspiraties uit het Taoïsme/ Daoïsme van de
vierde/vijfde eeuw voor Christus te zien zijn. Heel kort door de bocht gaat het Taoïsme
om de altijd vernieuwende doelgerichte levensenergie die blijft scheppen, er is geen
begin en geen einde en toch bestaat zij eeuwig. Het gaat om verbondenheid – dat juist in
deze tijd van ons gevraagd wordt -. Tao is de weg die we moeten bewandelen om een
goed leven te leiden. Het is duidelijk dat Tao naar de eenheid van de gehele mens
verwijst. Het gaat Yang (groei) en Yin (verval) om eenheid en verbondenheid tussen die
twee. Afgeleid hiervan is de gehele gezondheidsproblematiek zoals ademhaling –
acupunctuur – acupressuur – meditatie – meridianen – gezondheid in al zijn facetten af
te leiden.
Het probleem met video’s is, zeker als er hier van twaalf kunstenaars video’s te zien zijn,
de duur van de video’s. Als de gemiddelde duur volgens uitrekenaars van een kijker naar
een schilderij 8 secondes is hoe lang bekijkt deze dan naar een video ?
Een videofilm mag naar mijn mening hooguit tussen de 3 en 8 minuten duren.
De namen van de kunstenaars duizelen me als muggen voor mijn ogen maar indien u
geïnteresseerd bent kunt u misschien op internet video’s van de volgende kunstenaars
vinden: Chen Xiaoyun (1971), Fang Lu (1981), Hung Keung (1970), Kan Xuan (1972), Li Ming
(1986), Shen Chaofang (1982), Song Dong (1966), Wang Gongxin (1960), Yang Fudong (1971)
en de al eerder genoemde Yang Yongliang (1980).
Hieronder enkele stills.

Hagen – Osthaus Museum Hagen (voorheen Folkwang Museum)
Essen – Folkwang Museum
Als u Hagen intoetst op uw routeplanner in de auto vergeet u dan niet Hagen (Hagen)
aan te geven, wilt u tenminste niet in een ander Hagen terecht komen.
Osthaus Museum Hagen is een prachtig museum en mooi gelegen.
Het museum – aan de buitenkant helemaal van glas – bestaat uit twee delen. Het ene
deel links, in de gezamenlijk door glasoverkoepelende hal, draagt de naam van de
bekende Duitse schilder Emil Schumacher Museum die ook in de stad is geboren (19121999). (abstract expressionisme-informele kunst- zie 105)
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E. Schumacher

Jasper Fung (1988)
Kum Chi Keung(1965)
I’m not playing sound install. Bamboe met fig.
waarbij één viool tegen de ander
slaat

Het oude mus. vd. Velde
in art nouveau stijl

Lin Tianmiao (1961) Yin Xiuzhen (1963)
Shao Fan (1964) div. mat.
Kiefer ‚ Arria’ die ältere
Deel v. installatie
Portable City-suitcase
zie pag. 5
Die Frauen der Antike
Groninger M. had 1e tent.
Het mus. heeft ook een mooie coll.

Het andere nieuwe glazen museumgedeelte loopt over in een oude villa, opgericht door
‘Karl Ernst Osthaus’, en gebouwd door de Berlijnse architect Paul Gérard in NeoRenaissancestijl die het interieur heeft laten uitvoeren door de beroemde Belgische
kunstenaar Henry van de Velde (1863-1957), die ook de architect is van het oude Kröller Müller
museum). In 1902 wordt het geopend als ‘Museum Folkwang’. Karl Ernst Osthaus heeft
werken aangekocht van George Minnen ( waarvan nu alleen een kopie – het echte staat in Folkwang
Essen), Auguste Rodin, Wilhelm Lehmbruck, Pierre-Auguste Renoir, Gustave Courbet,
Vincent van Gogh, Paul Cézanne en Paul Gauguin.
In een groot gedeelte van het nieuwe en oude museum zijn objecten en installaties van
Chinese kunstenaars te zien die een groot kunsthandwerkgehalte hebben dat ook altijd
een zwaartepunt in de eigen collectie van het museum is geweest.
‘Folkwang’ is afgeleid van het paleis van ‘Godin Freya’ – noordse godin van
vruchtbaarheid, liefde, godin van de engelen, wellust en oorlog en de mooiste aller
godinnen volgens de Germanen.
Wie in de buurt van Hagen wil overnachten kan terecht in een 14 km verder en 400m
hoog gelegen Schlosshotel Holzrichter.
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Folkwang Museum Hagen wordt Folkwang Museum Essen
Het loopt anders met het museum dan gedacht. Als Osthaus in 1921 overlijdt en zijn
erfgenamen de collectie aan de stad Essen verkopen krijgt het bovendien de naam
‘Folkwang Museum’ cadeau. De godin Freya heeft de slag met de Nationaalsocialisten
niet doorstaan. In 1937 verliest het Folkwang museum Essen 1000 werken tijdens de
actie ‘Entartete Kunst’. Pas in 1960 wordt het museum weer heropend en in 2010 is het
uitgebreid, met respect voor het oude museum, gekenmerkt door openheid en
binnentuinen .Veel verloren schilderijen zijn teruggekeerd. Het Folkwang Museum heeft
een prachtige collectie vanaf de Romantiek tot en met kunst van de deze tijd.

Folkwang Museum met direct parkeergarage onder.

De tentoonstelling met foto’s van Chinese kunstenaars hebben we overgeslagen.
Musea Düsseldorf
Wie zijn auto in de garage plaatst van de Grabbeplatz in Düsseldorf ( lang niet zo duur als bij
ons - pas op waar je de auto zet wil je niet een dubbele bekeuring krijgen waarin inbegrepen een milieu
bekeuring ) heeft de musea voor het uitzoeken.

Naast de garage ligt het fantastische museum ‘K20 NRW-(Noord-Rijn-Westfalen) ’ met een
unieke collectie moderne en hedendaagse kunst. Er tegenover ligt de ‘Kunsthal’.
Al wandelend over de ‘Joseph Beuys Rhein-Ufer’ liggen binnen tien minuten aan de
Ehrenhof enkele fraaie musea: Museum ‘Kunstpalast Ehrenhof 4-5’ en in NRW-Forum
(Kutur und Wissenschaft) waarin nu een tentoonstelling met werken van Chinese kunstenaars.

NRW K20 Grabbeplatz 5
Unieke collectie 20e eeuw

Links NRW-Forum en rechts Kunst Pallast en R. Schumann-Zaal
In het Kunst Pallast vanaf 15e eeuw – begin 20e eeuw

Alleen al in deze tentoonstelling zijn 38 kunstenaars te zien waarvan velen voor mij
onbekend zijn. Wat me direct opvalt zijn de zéér grote formaten. Op één uitzondering na.
Song Kun (1977) is een van de jongste kunstenaars met zes kleine intieme werken.
Song Kun blijft dicht bij zichzelf met motieven uit het dagelijks leven, waarnemingen en
ervaringen die geschilderd worden in een dromerige sfeer, zwevend tussen realisme en
surrealisme. Iets vroegere werken die ik van Song Kun gezien heb, vind ik zelfs sterker
dan deze intieme schilderijtjes, schilderde Song Kun met een verfijnd gevoel voor de
Chinese traditie bevreemdende landschappen met mensen en dieren die bevroren zijn in
de tijd.
Hoe dan ook het zijn schilderijen die meer verpletteren dan al het geweld aan formaten
hier te zien.
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20x30

20x30

Su XINPING (1960)
Een zeer sterk beeld dat me bij blijft is een schilderij van SU Xinping dat de titel draagt
‘On the Run’. Dit schilderij is in mijn ogen zeer actueel omdat het zou kunnen staan voor
alle vluchtelingen die met doorzettingsvermogen en verbetenheid de ellende achter zich
willen laten. De enorme stap van de man ‘On the Run’ is zo groot dat het hele beeldvlak
gevuld wordt: ‘Voorwaarts – niet omkijken – zien weg te komen uit het landschap van
verderf en vuur.’
Thuis zie ik op de website meer soortgelijke afbeeldingen van de kunstenaar maar geen
enkele is zo raak zijn als dit ene schilderij.

On the Run, olieverf op doek, 250x250, 2010

Het hieronder gigantisch groot afgebeeld schilderij is een voorbeeld van meer schilderijen
in de tentoonstelling die ik ‘zichzelf overschreeuwend realisme’ zou willen betitelen.
HUANG MIN (1975)

View – Review , olieverf op doek, 200x1600, 2010
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BOCHUM BOCHUM !!!
We rijden naar Bochum omdat we gehoord hebben dat daar ergens een prachtige Zero
collectie te zien zou zijn, echter niemand weet ons te vertellen waar precies. Op internet
was helaas niets te vinden. Daarom besluiten we naar Kunstmuseum Bochum in de
Kortumstrasse te rijden en daar verder te vragen. Helaas was er op dat moment geen
tentoonstelling te zien omdat ze volop bezig waren met de inrichting van een nieuwe
tentoonstelling, maar we mochten wel even boven kijken naar een gedeelte van de vaste
collectie. Het museum ligt in een mooie wijk met een parkje. Een trap splijt het museum
in twee onmogelijke gedeelten waardoor veel ruimte verloren gaat. Tenslotte vragen we
aan de aanwezige suppoosten of ze weten waar de beroemde ZERO collectie van de
universiteit te vinden is. Uiteindelijk blijkt dat we aan de andere kant van de stad in de
wijk Hattingen moeten zijn. Ondanks onze routeplanner hebben we heel wat af moeten
zoeken maar uiteindelijk belanden we in de ‘Nevelstrasse 29c-d/Schlosstrasse 13’ in
slotpark Weitmar waarin de restanten te zien zijn van de Sylvesterkapel. Alles blijkt in de
tweede wereldoorlog geruïneerd te zijn.
Hier in dit slotpark Weitmar herrijst uit de as een kunsthistorisch wonder.
Op het kunsthistorisch instituut van de universiteit van Bochum doceert ‘Max Imdahl’
(1925-1988) kunstgeschiedenis en volgt ‘Alexander von Berswordt-Walrabe’ (1943)
zijn colleges. Alexander von Berswordt-Walrabe is van Duitse adel en erfgenaam van
slotpark Weitmar. Tussen deze twee ontstaat een innige band die uiteindelijk heeft geleid
tot wat we nu gerust een wonder van een nog immer groeiend ensemble van
tentoonstellingsruimten kunnen noemen. De uitdrukkelijke bedoeling is een symbiose
tussen verleden (historische ruïnes), natuur, architectuur en kunstverzamelingen tot
stand te brengen. In alles valt de nadruk op Concrete Kunst (is abstracte kunst in 1924 door
Theo van Doesburg geïntroduceerd ) en de nieuwste ontwikkelingen waarin licht, kleur ruimte
en beweging worden onderzocht om zuivere geestelijke ideeën weer te geven.
In 1968/1969 start Alexander von Berswordt-Walrabe ‘Galerie m Bochum’ voor
nieuwe concrete kunst, fotografie, film en video en toont werk van Jan Schoonhoven,
Adolf Luther en François Morellet.(zie ook ZERO en aanverwante ontw.)
In deze galerie ‘m’ worden om de twee maanden wisselende tentoonstellingen gemaakt.

Galerie ‘m’ - galerie@m-bochum.com

Peter Wegner (1963) –Color Wheels

In 1990 opent ‘Alexander von Berswordt-Walrabe’ als eerbetoon aan zijn docent het
nieuwe uit drie kubussen bestaande gebouwencomplex ’ Situation Kunst für Max
Imdahl’. In de drie kubussen zijn werken te zien van ‘Maria Nordman’ (1943), ‘David
Rabinowitch’ (1943) en ‘Richard Serra’ (1939).
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Richard Serra

David Rabinowitch

In de kubus van Richard Serra lopen vanuit de uiterste 4 hoeken enorme staalplaten naar
het midden die vanuit verschillende gezichtshoeken spannende confrontaties oproepen.
Rabinowitch heeft in beton en stukgips cirkels en cirkels in cirkels op verschillende
hoogten maar op gelijke afstand van elkaar gecreëerd die door de plaats van de
toeschouwer een andere waarneming en beleving geven.
Op hetzelfde terrein zijn aaneengeschakelde dozen-kubussen geopend waarin een aantal
kunstenaars verschillende ruimtes hebben die in elkaar overlopen en waarin werken van
onder andere: Gianni Colombo, Dan Flavin, Gotthard Graubner, Norbert Kricke, Jan
Schoonhoven ( ik dacht 10 werken – schitteren in lichtheid), François Morellet (zie Pr.Dom. 105108) en Arnulf Rainer’s übermalungen en Fingermalungen te bewonderen zijn.
In 2006 wordt iets verder door op hetzelfde terrein een nieuw gebouwencomplex
aangelegd waarin Aziatische kunst, Afrikaanse kunst en modernisten te zien zijn van
wederom Jan Schoonhoven, Serra, Lee Ufan, Gianni Colombo en Ad Reinhardt.

François Morellet, Neon by accident 2003/2005
A. Rainer: Kreuzübermalung
Arnulf Rainer heeft in het ‘Cobra museum Amstelveen’ tot 27 september een grote tentoonstelling met werken
uit de laatste 15 jaar , samengesteld door ‘Rudi Fuchs en Maarten Bertheux’ . Zie ook de ‘Rogier Ormeling
Blog’ die hierover een uitvoerig artikel heeft geschreven.

Regen-Budda 16/17 eeuw Zittende monnik 12/14 eeuw Kop koning Nigeria 16/17 e.
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Nigeria brons tijd ?

In 2009/2010 is op de plaats van de ruïne ‘Haus Weitmar’ een Museum voor
Situatiekunst: ‘Der KUBUS’ herrezen.

In de ‘KUBUS’ worden tentoonstellingen van hedendaagse kunst gehouden die gaan over
ontwikkelingen die in de jaren 1960 met de ZERO beweging en de Concrete kunst in
gang zijn gezet.
Achter de KUBUS legt men nu de laatste hand aan ‘MuT’ (Museum unter Tage). Zeven meter
onder de grond wordt een 1500 vierkante meter tentoonstellingsruimte gebouwd. Boven
de grond verwijzen drie kubussen naar wat zich onder de grond afspeelt. Hierdoor blijft
het Slotpark behouden. De doelstelling is immers een landschap uit architectuur, natuur
en kunst te scheppen. Het is wederom een initiatief geweest van ‘Alexander von
Berswordt-Wallrabe’. Haus Weitmar wordt in 1991 eigendom van een opgerichte stichting
van het kunsthistorisch instituut van de Ruhr-Universiteit.

MuT in aanbouw – opening 13 november 2015

Zoveel schoons op zeer korte loopafstand van elkaar!
En wie bij wil komen van al dit kijkgenot vindt zijn rust in het ‘Courtyard Marriott hotel’
gelegen aan het stadspark.
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