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NIEUWE AANWINSTEN: KARA WALKER EN RAPHAELA VOGEL

In 2019 ontving Museum De Pont in Tilburg 116.988 bezoekers. Grote publiekstrekker
was de overzichtstentoonstelling The Return van de Belgische kunstenaar Luc
Tuymans. Deze tentoonstelling markeerde het afscheid van Hendrik Driessen als
directeur en de komst van Martijn van Nieuwenhuyzen. In dit nieuwsbulletin een
overzicht van de eerste aankopen van de nieuwe directeur en een vooruitblik op
enkele hoogtepunten uit het tentoonstellingsprogramma van 2020.

 

NIEUWE AANWINST: KARA WALKER

Kara Walker, ...calling to me from the angry surface of some grey and threatening sea…, videostills, 2007, collectie De Pont

museum, Tilburg. Foto courtesy kunstenaar, Sprueth Magers, Berlijn, Londen, Los Angeles en Sikkema Jenkins & Co., New

York

De Pont is trots op de verwerving van twee videofilms van de Afro-Amerikaanse
kunstenaar Kara Walker (1969, Stockton, USA) De twee films van Walker ...calling to
me from the angry surface of some grey and threatening sea, 2007 en National
Archives Microfilm M999 Roll 34: Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned
Lands: Six Miles from Springfield on the Franklin Road, 2009, zijn afkomstig uit een
reeks films die zij tussen 2004 en 2011 maakte.

Walkers films staan in direct verband met het werk waarmee zij bekendheid kreeg: de
uit papier geknipte, wandvullende installaties met zwart-wit silhouetten waarmee zij
raciale stereotypen, sekse-ongelijkheid, geweld en machtsrelaties tegen het licht
houdt, reflecteert op de Afrikaanse diaspora en op de bloedige gevolgen van de
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rassenscheiding in de zuidelijke Amerikaanse staten tot ver in de twintigste eeuw. In
de kleurenfilms komen de statische silhouetten uit Walkers knipselwerken tot leven: ze
worden geanimeerd in de vorm van een klassiek schaduwspel met handmatig
bewogen poppen.

Walkers films zijn ontleend aan waargebeurde verhalen die zij in Amerikaanse
overheidsarchieven aantrof. In deze National Archives worden documenten bewaard
waarin verslag wordt gedaan van het geweld waarmee Afro-Amerikaanse burgers te
maken hadden ten tijde van de Reconstruction (1865-77), de periode na de
Amerikaanse Burgeroorlog.

De films kennen geen lineaire ontwikkeling; de handelingen ontvouwen zich
fragmentarisch en schijnbaar geïmproviseerd. National Archives Microfilm M999 Roll
34: Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands: Six Miles from Springfield
on the Franklin Road wordt begeleid door een soundtrack van de experimentele
jazzmusicus en kunstenaar Jason Moran (onlangs te zien in het Whitney Museum, New
York). Het werk verbeeldt de geschiedenis van een zwarte familie die zich op een
verlaten stuk land vestigt en daar een nieuw leven probeert op te bouwen. Tot een
groep witte mannen de nieuwkomers in het vizier krijgt. De bende overvalt het gezin,
brandt het huis plat, verkracht en moordt.

Zoals in veel van Walkers werk zijn de films nooit rechttoe rechtaan moraliteiten over
goed en kwaad. Ze laten ruimte voor een zeer eigen, ambigue verbeelding. Niet voor
niets karakteriseert Walker zichzelf als een ‘onbetrouwbare verhalenverteller’.
Autonoom belicht zij de donkere kanten van de menselijke natuur en rammelt ze aan
culturele archetypen, aan de beelden en mythen van de Amerikaanse geschiedenis die
nog steeds resoneren in onze tijd.

De twee nieuwe aankopen worden over enige tijd in de context van het werk van
Walker in De Pont gepresenteerd.

Kara Walker, National Archives Microfilm M999 Roll 34: Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands: Six Miles from

Springfield on the Franklin Road, videostills, 2009, collectie De Pont museum, Tilburg. Foto courtesy kunstenaar, Sprueth

Magers, Berlijn, Londen, Los Angeles en Sikkema Jenkins & Co., New York

 



NIEUWE AANWINST: RAPHAELA VOGEL

Raphaela Vogel, detail van de videoinstallatie Tränenmeer, 2019. Collectie De Pont museum, Tilburg.  Foto courtesy

kunstenaar en BQ, Berlin

De videosculptuur Tränenmeer (2019) van Raphaela Vogel (1988, Neurenberg, DE)
die recent werd aangekocht zal deel uitmaken van de tentoonstelling die De Pont in
september 2020 van haar werk organiseert. Vogel, opgeleid aan de Städelschule in
Frankfurt en aan De Ateliers in Amsterdam, is een van de meest besproken jonge
talenten binnen het Duitstalige cultuurgebied. Zij toonde haar werk in 2018 in de
Kunsthalle Basel (Zwitserland) en in 2019 in Kunsthaus Bregenz (Oostenrijk). Haar
hybride, ruimtelijke installaties zijn een mengvorm van sculptuur, video, geluid en
performance. In de energieke multimedia ruimtes die Vogel creëert, speelt zij de
vrouwelijke blik uit tegen wat doorgaans wordt gezien als ‘mannelijke’
uitdrukkingsvormen. Zo schuwt zij in de video’s het grote gebaar en krachtige visuele
statements niet. Vaak plaatst zij zichzelf in het middelpunt: staand op een hoge
bouwkraan of in het epicentrum van een kolkende watermassa. Hypnotiserende
beelden die met drones gefilmd zijn vanuit ongebruikelijke standpunten en met
ultrabeweeglijke cameravoering. De beelden zijn gemanipuleerd met digitale
technieken en voorzien van een soundtrack van (door haar zelf gezongen) popsongs,
heavy metal muziek, krekels en het geluid van juichende voetbalfans. In de ruimtelijke
installaties verbinden de videobeelden en soundscapes zich met readymades,
assemblages en sculpturen: landschappen vol materiële, formele en inhoudelijke
contrasten waaruit een prangend contemporain onbehagen spreekt.

 

PROGRAMMA JANUARI – SEPTEMBER 2020
De Pont introduceert in 2020 vele nieuwe namen. Zo zijn er grote tentoonstellingen
van Phillippe Parreno & Liam Gillick en Raphaela Vogel. De projectruimte WOOL
opent met werk van jonge kunstenaars, aanwinsten en projecten.

Daarnaast worden lijnen doorgetrokken die in het verleden zijn ingezet. Zo laat Marc
Mulders naar aanleiding van het verschijnen van het boek Marc Mulders, werken
1980 - 2020 in februari een bescheiden keuze uit zijn werk in de collectie van De Pont
zien.

Hans Broek, een kernkunstenaar uit de collectie wiens werk sinds 1994 door het
museum wordt gevolgd, toont in het najaar - parallel aan de slavernij tentoonstelling
in het Rijksmuseum Amsterdam - een reeks nieuwe schilderijen met als onderwerp de



bouwwerken en ruïnes aan de Afrikaanse westkust die de stille getuigen zijn van de
trans-Atlantische slavenhandel. Persoonlijke aanleiding voor Broeks project is zijn
ontdekking dat een familielid in de zeventiende eeuw bij de slavenhandel betrokken
was. “Naast een historisch onderzoek is het ook een familieonderzoek”, aldus de
kunstenaar. Een keuze uit Broeks nieuwe schilderijen is vanaf 10 januari te zien in de
Galerie Leopold Sedar Senghor in Dakar, Senegal.

Hans Broek, Governor’s Bedroom, acryl op linnen, 2019. Foto courtesy kunstenaar

 

15.02 - 05.07.2020 HUIS MARSEILLE PICTURES FROM
ANOTHER WALL

De collectie van Huis Marseille in De Pont

Huis Marseille, Museum voor Fotografie in Amsterdam, bestaat twintig jaar. Met
een tentoonstelling Pictures from Another Wall van zo’n honderd werken uit de
collectie wordt dit lustrum gevierd in de nieuwe vleugel van de Tilburgse



zusterinstelling De Pont.
In de afgelopen twee decennia heeft Huis Marseille een verzameling bijeengebracht
van ruim zevenhonderd werken van internationaal toonaangevende fotografen als
Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Andres Serrano, Deana Lawson,
Viviane Sassen en Jean-Luc Mylayne. Maar ook minder gevestigde namen zijn
vertegenwoordigd, zoals Jamie Hawkesworth en Julie Greve, die opereren op het
snijvlak van mode en kunst.

Het vervagen van grenzen binnen de fotografische discipline is een van de
invalshoeken van de tentoonstelling in De Pont, die zich concentreert op de
aanwinsten van de afgelopen vijf jaar. Zowel de digitale revolutie, de
alomtegenwoordigheid van fotografie online en de terugkeer naar analoge praktijken
zijn van invloed op de vraag wat fotografie anno 2020 is. En hoe ga je binnen een
museale verzameling om met die nieuwe ontwikkelingen? Pictures from Another
Wall probeert op die vraag een antwoord te geven.

 

04.04 - 30.08.2020 PHILIPPE PARRENO & LIAM GILLICK

Installaties, video’s, foto’s, objecten

Philippe Parreno, Liam Gillick, Factories in the Snow, disklavier piano, sneeuwmachine, 2007. Foto courtesy kunstenaars en

Esther Schipper, Berlijn   

De Franse kunstenaar Philippe Parreno en de Britse, in New York woonachtige
kunstenaar Liam Gillick treden sinds 1990 af en toe op als duo. Beiden staan bekend
om hun samenwerking met decorontwerpers, architecten, schrijvers, illustratoren,
filmmakers, filosofen, muzikanten en cineasten. In De Pont is dit voorjaar hun
allereerste gezamenlijke overzicht te zien met installaties, video’s, foto’s en objecten
in een speciale enscenering, ontworpen door de kunstenaars.

 

 



 

PROJECTRUIMTE WOOL
De Pont introduceert in 2020 een nieuwe projectruimte: WOOL. De naam is
gebaseerd op de tot de verbeelding sprekende plaats waar De Pont gevestigd is: het
imposante gebouw van de spinnerij van de wollenstoffenfabrikant Thomas de Beer
Tilburg (1854-1989). In de stoffenfabricage die hier plaatsvond vormde ruwe wol de
basis. Nieuwe soorten wol boden nieuwe mogelijkheden voor de wevers. Met werk van
jonge kunstenaars, aanwinsten en speciale projecten geeft WOOL impulsen aan de
programmering van De Pont. De focus is nationaal, regionaal en global. Het Belgische
multitalent Marijke De Roover bijt in februari het spits af met A realistic portrayal of
someone using love as an escapist drug, een video-installatie in combinatie met
performances. In WOOL is in 2020 onder meer de video Liminal van de Peruaanse
kunstenaar Maya Watanabe te verwachten.

 

15.02 - 03.05.2020 MARIJKE DE ROOVER

A realistic portrayal of someone using love as an escapist drug
(installatie en performance in de projectruimte WOOL)

Marijke De Roover, Live, Laugh, Limerence, performance Ministry of Sound, London, 2019. Courtesy kunstenaar en DRAF,

foto: Mike Massaro

Innemend, scherp, ironisch, eerlijk, camp en vocaal loepzuiver. Dat zijn de
kwalificaties die je aan een muzikale performance van de Belgische kunstenaar Marijke
De Roover (1990, Antwerpen) kunt verbinden. Voor WOOL maakte zij een speciale
videoversie van de performance Live, Laugh, Limerence die continu wordt getoond in
een ruimtelijke enscenering. Drie keer treedt De Roover live op in deze installatie. In
dit werk richt De Roover haar blik op de mainstream cultuur en hoe daarin de liefde
wordt verbeeld en bezongen. Dominante ideeën over man-vrouwrelaties,



moederschap, seksuele identiteit en voortplanting komen in een hoog tempo voorbij
en worden via citaten uit musicals, opera en film fijntjes gedemonteerd.

 

--------
Openingstijden De Pont museum: 
Dinsdag tm zondag: 11.00 – 17.00
Donderdag tot 20.00 uur, vanaf 17.00 uur gratis toegang
www.depont.nl 
info@depont.nl
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