ANIMA MUNDI
9 juni - 23 september 2018
23 september 2018: symposium

Emotionele relaties met robots, kunstwerken, objecten en het verlangen
naar eeuwig leven: het is mens eigen en terug te vinden in verschillende
kunstdisciplines. Museum Boijmans Van Beuningen toont deze zomer in
Rotterdam hoe kunst ‘levensecht’ wordt.

Het ontstaan van de emotionele band tussen mensen en dode materie, de neiging om de grens
te verkennen en hoe de mens van oudsher objecten wil bezielen; het wordt inzichtelijk gemaakt
in ANIMA MUNDI (letterlijk: Wereldziel). De tentoonstelling die op 9 juni opent, brengt
kunstwerken en artefacten uit verschillende historische gebieden samen met voorbeelden uit de
hedendaagse kunst en wetenschap. Gastconservator Hans Van der Ham: “De huidige androids
zouden nu niet gebouwd kunnen worden zonder de in de renaissance begonnen anatomische
studie. Door de eeuwen heen heeft men een ziel willen toekennen aan materie.” ANIMA
MUNDI laat kunstwerken uit heden en verleden zien in de context van etnografica, alchemie,
anatomie, biotechnologie en robotica. Verdeeld over zes aansluitende zalen worden films,
robots, tekeningen, boeken, schilderijen en sculpturen getoond.

Tentoonstelling
In de Griekse oudheid werd kunst gezien als een vervanging voor de werkelijkheid. Een beeld
moest zo levensecht zijn dat de goden er in wilden ‘verblijven’. De Aphrodite van Praxiteles uit
de klassieke oudheid is hier een voorbeeld van. Dit beeld van het Allard Pierson Museum wordt
getoond in de tentoonstelling. Ook uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen zijn
renaissancewerken te zien. In etnische culturen is het gebruikelijk om voorouders terug te zien
in sculpturen. Deze worden vereerd en er wordt aan geofferd. ANIMA MUNDI toont topstukken
uit het Wereldmuseum waarbij dit zichtbaar wordt. Medische anatomische objecten komen uit
Museum Vrolijk en anatomische tekeningen in bruikleen van het Teylers Museum. Uit het
NEMO komt Robot Pepper, die speciaal voor deze tentoonstelling geprogrammeerd werd door
studenten van de Radboud Universiteit, Nijmegen onder supervisie van Dr. Pim Haselager. Ook
zal er een brain organoid te zien zijn uit het laboratorium van Prof. Church in Boston waar door
onder meer Dr. Jeantine Lunshof onderzoek wordt gedaan naar orgaanweefsel gekweekt uit
stamcellen. Tevens worden ex voto-schilderijen uit Mexico, een bruikleen uit het
Tropenmuseum en outsiderkunstwerken uit Collectie De Stadshof, ondergebracht bij Museum
Dr. Guislain in Gent. De bruiklenen hedendaagse kunst van Museum De Pont en
Gemeentemuseum Den Haag worden ook getoond.

Gastconservator
Hans van der Ham (1960) studeerde klassiek piano en autonome kunst. Sinds 1989 werkt Van
der Ham als zelfstandig beeldend kunstenaar in Rotterdam en heeft hij regelmatig
tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zijn werk is opgenomen in diverse
museumcollecties. In 2012 richtte Van der Ham samen met een Rotterdamse mecenas ‘Garage
Rotterdam’ op waar hij tot 2015 verantwoordelijk voor was als curator en artistiek leider.
ANIMA MUNDI is de eerste tentoonstelling waarvoor Van der Ham de rol van gastconservator
op zich neemt.

Kunstenaars

Met werk van onder andere: Albrecht Dürer, Andreas Vesalius, Eduardus Sandifort, August
Falise, Augustijn Claterbos, Berlinde de Bruyckere, Bernardi Siegfried Albini, Christopher
Williams, David Altmejd, Davood Koochaki, Desiree Dolron, Paul Duhem, Edward Muybridge,
Erzsébet Baerveldt, Ferdinand Bol, Fra Bartolommeo, Gherardo Starnina, Goossen van
Vreeswijk, Ted Gordon, Hans Bellmer, Heinrich Khunrath, Inez van Lamsweerde, Jeantine
Lunshof, Johan Tahon, Johann Remmelin, Truus Kardol, Max van Dam, Medardo Rosso,
Meester van de Magdalena-legende, Melanie Bonajo, Michaël Borremans, Michael Maier, Nam
June Paik, Michel Nedjar, Paul de Reus, Reynold Reynolds, Rob van Hattum, Sai Kijima, Siebe
Wiemer Glastra, Sophie Dros, Stephan Michelspacher en Wanda Tuerlinckx.

Symposium
Op zondagmiddag 23 september 2018 nodigt Hans van der Ham sprekers uit de diverse
vakgebieden uit voor een korte lezing.
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