
Laatste kans: Gelatin en Hella Jongerius

t/m aanstaande zondag 12 augustus

Beeldmateriaal

De succesvolle tentoonstellingen van Gelatin en Hella Jongerius in
Museum Boijmans Van Beuningen zijn nog enkele dagen te bezoeken.
Aanstaande zondag 12 augustus om 17.00 uur sluiten de
tentoonstellingsdeuren. “Ik hoef niet op vakantie, want: Gelatin in
Boijmans.”

De Bodonzaal (1500m2) van Museum Boijmans Van Beuningen is werd drie maanden geleden

overgenomen door de opzienbarende en internationaal bejubelde kunstenaars van Gelatin, met

de tentoonstelling: Vorm – Fellows – Attitude. Het aanstekelijk enthousiaste werk van het in

Wenen woonachtige viertal nodigt het publiek nadrukkelijk uit tot deelname. Een van de 101

handgemaakte naaktpakken aantrekken is niet verplicht, maar mag wel. De bruine sculpturen

aanraken mag ook.

De pers over Gelatin
Een kleine selectie uit de grote hoeveelheid lovende (inter)nationale aandacht voor Gelatin:

De Volkskrant: “Het is de ervaring die telt bij deze tentoonstelling met vier grote drollen

(****)”

Parool: “De tentoonstelling is een ongevaarlijk familie-uitje en leent zich uitstekend voor een

blootselfie voor de vriendenapp.”

Telegraaf: “Zonder humor heb je niets te zoeken in Museum Boijmans Van Beuningen .”

NRC Handelsblad: “Een unieke ervaring.”

Vers Beton: “Ik hoef niet op vakantie, want: Gelatin in Boijmans. ”

Harpers Bazaar: “De tentoonstelling  kijkt op een absurdistische en humoristische manier

naar bijvoorbeeld iets doodnormaals dat toch zo'n negatieve connotatie heeft, namelijk

ontlasting, en maakt er kunst van. Een bezoekje waard, me dunkt.”

New York Times: “In this exhibition you walk through excrement .”

Hella Jongerius – Breathing Colour

https://boijmans.pr.co/media_kits/220661


Ook de adembenemende kleurrevolutie van Hella Jongerius is dit weekend nog te zien. In de

tentoonstelling ‘Breathing Colour’ laat Hella Jongerius de dynamiek en schoonheid van kleur

zien en daagt ze de bezoeker uit om kleur even krachtig te ervaren als vorm. De tentoonstelling

was eerder te zien in het Design Museum in Londen en werd in Rotterdam door kunstenaar

Mathieu Meijers aangevuld met 150 werken uit de museumcollectie. Het zijn werken die

Jongerius inspireren in haar eigen onderzoek naar kleur of waarin zij als maker eenzelfde

kleurhantering of impulsiviteit herkent. Jongerius toont hoe kleur reageert op vorm, textuur en

op het veranderende licht gedurende de dag. Laatste kans!
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