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1.71.7

In dit circuit presenteert het Stedelijk Museum In dit circuit presenteert het Stedelijk Museum 
het meest hedendaagse deel van de collectie het meest hedendaagse deel van de collectie 
beeldende kunst en vormgeving, namelijk de beeldende kunst en vormgeving, namelijk de 
werken gemaakt  in de jaren 1980 tot heden. werken gemaakt  in de jaren 1980 tot heden. 

Het is een periode van grote mondiale Het is een periode van grote mondiale 
veranderingen, zoals globalisering, migratie, veranderingen, zoals globalisering, migratie, 
dekolonisatie, digitalisering, toegenomen dekolonisatie, digitalisering, toegenomen 
werking van de markt en de daarmee werking van de markt en de daarmee 
samenhangende uitputting van de aarde. samenhangende uitputting van de aarde. 
Deze  transformaties zijn niet aan de kunst Deze  transformaties zijn niet aan de kunst 
voorbij gegaan. Kunstenaars leggen zich voorbij gegaan. Kunstenaars leggen zich 
meer en meer rekenschap af van de wereld meer en meer rekenschap af van de wereld 
waarin wij leven, en zetten hun kunst in om waarin wij leven, en zetten hun kunst in om 
veranderingen te analyseren en tot stand te veranderingen te analyseren en tot stand te 
brengen. Tegelijk verandert ook het museum brengen. Tegelijk verandert ook het museum 
voor moderne en hedendaagse kunst. Hier voor moderne en hedendaagse kunst. Hier 
in het Stedelijk kijken we opnieuw naar onze in het Stedelijk kijken we opnieuw naar onze 
eigen geschiedenis en beginnen we onze blinde eigen geschiedenis en beginnen we onze blinde 
vlekken te onderzoeken. We willen meerdere vlekken te onderzoeken. We willen meerdere 
geschiedenissen van de kunst vertellen; met geschiedenissen van de kunst vertellen; met 
vertrouwde werken, maar vaak ook met andere vertrouwde werken, maar vaak ook met andere 



en minder bekende werken. Met verhalen die en minder bekende werken. Met verhalen die 
betekenisvol zijn voor onze tijd. Met kritische betekenisvol zijn voor onze tijd. Met kritische 
geluiden van verzet, en met verhalen van hoop geluiden van verzet, en met verhalen van hoop 
en  verlangen. en  verlangen. 

Deze presentatie is het eerste deel van de Deze presentatie is het eerste deel van de 
nieuwe collectieopstelling. In 2022 zullen nieuwe collectieopstelling. In 2022 zullen 
achtereenvolgens ook de historische periodes achtereenvolgens ook de historische periodes 
1945–1980, en tot 1945 in een nieuwe opstelling 1945–1980, en tot 1945 in een nieuwe opstelling 
worden gepresenteerd.worden gepresenteerd.



1.71.7

AUTEURSCHAP EN  AUTEURSCHAP EN  
FEMINISTISCHE KUNSTKRITIEKFEMINISTISCHE KUNSTKRITIEK

Feministische kunstenaars hebben zich  sinds Feministische kunstenaars hebben zich  sinds 
het eind van de jaren 1960 verenigd in het eind van de jaren 1960 verenigd in 
opstand tegen de patriarchale structuren in opstand tegen de patriarchale structuren in 
de  maatschappij en publieke instellingen. de  maatschappij en publieke instellingen. 
Maar  tot op de dag van vandaag voelen Maar  tot op de dag van vandaag voelen 
kunstenaars zich genoodzaakt om de primaire kunstenaars zich genoodzaakt om de primaire 
focus op de witte, mannelijke kunstenaar, focus op de witte, mannelijke kunstenaar, 
die mogelijk nog steeds ons begrip van de die mogelijk nog steeds ons begrip van de 
kunstgeschiedenis beïnvloedt, te bekritiseren. kunstgeschiedenis beïnvloedt, te bekritiseren. 

Tegelijkertijd met de opkomst van mannelijke Tegelijkertijd met de opkomst van mannelijke 
kunstenaar-ondernemers als Jeff Koons, aan kunstenaar-ondernemers als Jeff Koons, aan 
het eind van de jaren 1980 en begin van de het eind van de jaren 1980 en begin van de 
jaren 1990, werd kritiek op het auteurschap jaren 1990, werd kritiek op het auteurschap 
en  hoe kunstinstellingen daarmee omgaan een en  hoe kunstinstellingen daarmee omgaan een 
onderwerp in het feministische denken.onderwerp in het feministische denken.

Louise Lawler laat zien hoe het verzamelen, Louise Lawler laat zien hoe het verzamelen, 
veilen en tentoonstellen van kunst gerelateerd veilen en tentoonstellen van kunst gerelateerd 



is aan gender, terwijl schilder Marlene  Dumas is aan gender, terwijl schilder Marlene  Dumas 
op een humoristische manier “grote op een humoristische manier “grote 
kunstenaars” afbeeldt als peuters met kunstenaars” afbeeldt als peuters met 
kwasten in de vorm van fallussen. In 1996 kwasten in de vorm van fallussen. In 1996 
demonstreerden sympathisanten van het demonstreerden sympathisanten van het 
activistische kunstenaarscollectief Guerrilla activistische kunstenaarscollectief Guerrilla 
Girls bij het Stedelijk om te protesteren tegen Girls bij het Stedelijk om te protesteren tegen 
een overzichtstenttoonstelling van Amerikaanse een overzichtstenttoonstelling van Amerikaanse 
schilderkunst, waar één procent van de werken schilderkunst, waar één procent van de werken 
was gemaakt door vrouwelijke kunstenaars was gemaakt door vrouwelijke kunstenaars 
en nul procent door kunstenaars van kleur. en nul procent door kunstenaars van kleur. 
Deze  kritiek fungeerde als stimulans om na Deze  kritiek fungeerde als stimulans om na 
te denken over de machtsstructuren in de te denken over de machtsstructuren in de 
kunstwereld en daarbuiten.kunstwereld en daarbuiten.



1.61.6

TAAL EN MAATSCHAPPELIJKE TAAL EN MAATSCHAPPELIJKE 
VERANDERING VERANDERING 

De laatste jaren is de notie van taal als De laatste jaren is de notie van taal als 
instrument voor maatschappelijke verandering instrument voor maatschappelijke verandering 
belangrijker geworden: het verband tussen de belangrijker geworden: het verband tussen de 
woorden die we gebruiken en hoe we onszelf woorden die we gebruiken en hoe we onszelf 
en de wereld om ons heen begrijpen, krijgt een en de wereld om ons heen begrijpen, krijgt een 
steeds grotere plaats in de bredere  discussie steeds grotere plaats in de bredere  discussie 
over maatschappelijke rechtvaardigheid. over maatschappelijke rechtvaardigheid. 

In deze zaal zien we hoe kunstenaars op In deze zaal zien we hoe kunstenaars op 
een inventieve manier taal en communicatie een inventieve manier taal en communicatie 
gebruiken en erover nadenken. Martine gebruiken en erover nadenken. Martine 
Syms onderzoekt spreektaal, terwijl Danielle Syms onderzoekt spreektaal, terwijl Danielle 
Dean visuele en auditieve vormen van Dean visuele en auditieve vormen van 
marketingcommunicatie verkent. Steffani marketingcommunicatie verkent. Steffani 
Jemison verwijst naar undergroundsystemen Jemison verwijst naar undergroundsystemen 
van geschreven taal die op symbolen lijken. van geschreven taal die op symbolen lijken. 

De verschillende werken gaan in op vragen De verschillende werken gaan in op vragen 
over hoe geschreven, gesproken en visuele over hoe geschreven, gesproken en visuele 



vormen van taal raakvlakken hebben met de vormen van taal raakvlakken hebben met de 
geschiedenis van zowel onderdrukking als geschiedenis van zowel onderdrukking als 
verzet, en op hun belang voor individuele en verzet, en op hun belang voor individuele en 
gemeenschappelijke identiteit. Hoe onderzoeken gemeenschappelijke identiteit. Hoe onderzoeken 
deze werken de complexiteit van deze deze werken de complexiteit van deze 
raakvlakken en de verschillende betekenissen raakvlakken en de verschillende betekenissen 
die de diverse communicatievormen in die de diverse communicatievormen in 
zich  dragen?zich  dragen?



1.21.2

HET MATERIAAL VAN KUNSTWERKEN HET MATERIAAL VAN KUNSTWERKEN 
EN ALLEDAAGSE VOORWERPEN EN ALLEDAAGSE VOORWERPEN 

Centraal in deze zaal hangt een monumentaal Centraal in deze zaal hangt een monumentaal 
kunstwerk gemaakt van duizenden flessendoppen kunstwerk gemaakt van duizenden flessendoppen 
die stuk voor stuk zijn platgeslagen, met die stuk voor stuk zijn platgeslagen, met 
koperdraad aan elkaar vastgemaakt en geplooid koperdraad aan elkaar vastgemaakt en geplooid 
tot een reusachtige wandsculptuur. El Anatsui tot een reusachtige wandsculptuur. El Anatsui 
gebruikt ‘afval’ dat vele verhalen met zich gebruikt ‘afval’ dat vele verhalen met zich 
meedraagt over handel, consumentisme en meedraagt over handel, consumentisme en 
slavernij. Alcohol is hierbij de verbindende slavernij. Alcohol is hierbij de verbindende 
factor: als genotmiddel, economische speler, factor: als genotmiddel, economische speler, 
symbool van uitbuiting en verslaving, en symbool van uitbuiting en verslaving, en 
als metafoor voor culturele en economische als metafoor voor culturele en economische 
uitwisseling en onderdrukking.uitwisseling en onderdrukking.

Sigmar Polkes Sigmar Polkes Radioaktiver AbfallRadioaktiver Abfall verwijst naar  verwijst naar 
het afval dat vrijkomt bij het opwekken van het afval dat vrijkomt bij het opwekken van 
kernenergie. De  opslag van dit restmateriaal kernenergie. De  opslag van dit restmateriaal 
vormt een dreiging voor ons ecosysteem, en vormt een dreiging voor ons ecosysteem, en 
daarmee een groot maatschappelijk  probleem. daarmee een groot maatschappelijk  probleem. 



Sheila Hicks en Willem de Rooij refereren in Sheila Hicks en Willem de Rooij refereren in 
hun werk aan de materiële eigenschappen hun werk aan de materiële eigenschappen 
van textiel, en aan het handwerk tegenover van textiel, en aan het handwerk tegenover 
de  industriële productie. Hicks is bekend door de  industriële productie. Hicks is bekend door 
haar miniatuurweefsels gemaakt op een houten haar miniatuurweefsels gemaakt op een houten 
weefgetouw, waarin zij verschillende (gebruikte) weefgetouw, waarin zij verschillende (gebruikte) 
materialen verwerkt. Zij bestudeerde de materialen verwerkt. Zij bestudeerde de 
inheemse weeftechnieken in de landen die zij inheemse weeftechnieken in de landen die zij 
op haar reizen bezocht, en verwerkt die in haar op haar reizen bezocht, en verwerkt die in haar 
weefsels. De  Rooij’s textielwerk verwijst naar weefsels. De  Rooij’s textielwerk verwijst naar 
de  parallelle geschiedenissen van de industriële de  parallelle geschiedenissen van de industriële 
(textiel)productie en die van  de moderne (textiel)productie en die van  de moderne 
abstracte kunst.abstracte kunst.



1.31.3

DE WAARDE VAN GRONDSTOFFEN DE WAARDE VAN GRONDSTOFFEN 

Het klimaat verandert radicaal en in een Het klimaat verandert radicaal en in een 
verontrustend tempo. De eerste wereldwijde verontrustend tempo. De eerste wereldwijde 
klimaatstaking in 2018 getuigde van een klimaatstaking in 2018 getuigde van een 
groeiend bewustzijn dat we onze manier groeiend bewustzijn dat we onze manier 
van  leven moeten veranderen om de planeet van  leven moeten veranderen om de planeet 
te redden. Maar willen we eigenlijk wel te redden. Maar willen we eigenlijk wel 
veranderen? Verschillende makers uiten hun veranderen? Verschillende makers uiten hun 
zorgen over de planeet door middel van hun zorgen over de planeet door middel van hun 
werk, waarmee ze constructieve veranderingen werk, waarmee ze constructieve veranderingen 
tot stand willen brengen. Ze  hebben tot stand willen brengen. Ze  hebben 
interesse in interesse in restorative designrestorative design; van  onkruid ; van  onkruid 
fabriceren ze verpakkingsmateriaal van hoge fabriceren ze verpakkingsmateriaal van hoge 
kwaliteit en van  COkwaliteit en van  CO22  maken ze sieraden.   maken ze sieraden. 
Deze transformatieprocessen veranderen Deze transformatieprocessen veranderen 
de waarde van natuurlijke grondstoffen en de waarde van natuurlijke grondstoffen en 
laten ons op een nieuwe manier naar onze laten ons op een nieuwe manier naar onze 
leefomgeving  kijken. leefomgeving  kijken. 

Maar schaarste zorgt ervoor dat sommige Maar schaarste zorgt ervoor dat sommige 
natuurlijke grondstoffen, zoals goud en natuurlijke grondstoffen, zoals goud en 



edelstenen, aantrekkelijk blijven. Wat gebeurt edelstenen, aantrekkelijk blijven. Wat gebeurt 
er met de waarde van schoon water als het er met de waarde van schoon water als het 
minder beschikbaar wordt? In deze zaal minder beschikbaar wordt? In deze zaal 
worden langs een as van ‘groei’ tot ‘hebzucht’ worden langs een as van ‘groei’ tot ‘hebzucht’ 
verscheidene objecten tentoongesteld die verscheidene objecten tentoongesteld die 
gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen.gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen.



1.91.9

KRAKEN VAN HET WITTE KRAKEN VAN HET WITTE 
MUSEALE RAAMWERK MUSEALE RAAMWERK 

Hier wordt een aantal uitgesproken posities Hier wordt een aantal uitgesproken posities 
binnen de Nederlandse kunst van het begin binnen de Nederlandse kunst van het begin 
van de 21e eeuw bijeengebracht. Kunstenaars van de 21e eeuw bijeengebracht. Kunstenaars 
Remy Jungerman, Michael Tedja en Gillion Remy Jungerman, Michael Tedja en Gillion 
Grantsaan richtten in 2003 Wakaman op, Grantsaan richtten in 2003 Wakaman op, 
waarmee zij de positie van kunstenaars met waarmee zij de positie van kunstenaars met 
een Caraïbisch-Nederlandse achtergrond een Caraïbisch-Nederlandse achtergrond 
onderzochten. Aanleiding was de voortdurende onderzochten. Aanleiding was de voortdurende 
onverschilligheid binnen de Nederlandse onverschilligheid binnen de Nederlandse 
kunstwereld ten opzichte van kunst en kunstwereld ten opzichte van kunst en 
kunstenaars met Surinaamse roots. Wakaman kunstenaars met Surinaamse roots. Wakaman 
betekent in het Sranantongo ‘de lopende man’, of betekent in het Sranantongo ‘de lopende man’, of 
zwerver, landloper, maar het verwijst ook naar de zwerver, landloper, maar het verwijst ook naar de 
persoon die cool is en zichzelf bewust buitenspel persoon die cool is en zichzelf bewust buitenspel 
plaatst om vanuit die positie te ageren. plaatst om vanuit die positie te ageren. 

Tedja organiseerde een aantal tentoonstellingen Tedja organiseerde een aantal tentoonstellingen 
onder de titel onder de titel Eat The Frame!Eat The Frame!, een aansporing , een aansporing 
om het raamwerk van de witte musea te om het raamwerk van de witte musea te 



kraken. Hij deed dat met een nadruk op de kraken. Hij deed dat met een nadruk op de 
globalisering van de kunstwereld en streefde globalisering van de kunstwereld en streefde 
een andere benadering na dan Jungerman en een andere benadering na dan Jungerman en 
Grantsaan. Zij maakten onder de noemer van Grantsaan. Zij maakten onder de noemer van 
Wakaman, samen met onder anderen Marcel Wakaman, samen met onder anderen Marcel 
Pinas, Iris Kensmil, Patricia Kaersenhout en Pinas, Iris Kensmil, Patricia Kaersenhout en 
Charl Landvreugd, in 2009 een tentoonstelling Charl Landvreugd, in 2009 een tentoonstelling 
in Fort Zeelandia, Paramaribo. Ze verbinden in Fort Zeelandia, Paramaribo. Ze verbinden 
elementen uit de Surinaamse geschiedenis, elementen uit de Surinaamse geschiedenis, 
Marron-cultuur, migratie en dekolonisatie met Marron-cultuur, migratie en dekolonisatie met 
ideeën over het vergaren en overdragen van ideeën over het vergaren en overdragen van 
kennis; in  schrift, symbolen, textiel en beelden.kennis; in  schrift, symbolen, textiel en beelden.



1.81.8

PROTEST IN DE STADPROTEST IN DE STAD

In deze zaal zien we verschillende vormen In deze zaal zien we verschillende vormen 
van protest en verzet die zich afspelen in van protest en verzet die zich afspelen in 
de stedelijke openbare ruimte. Individuele de stedelijke openbare ruimte. Individuele 
kunstenaars, soms verenigd in collectieven, kunstenaars, soms verenigd in collectieven, 
proberen met hun acties maatschappelijke proberen met hun acties maatschappelijke 
veranderingen af te dwingen. Zo zet kunstenaar veranderingen af te dwingen. Zo zet kunstenaar 
Anna Tereshkina zich in voor mensenrechten Anna Tereshkina zich in voor mensenrechten 
in Rusland. Zij werd op 22  juni 2020 gearresteerdin Rusland. Zij werd op 22  juni 2020 gearresteerd
tijdens een vreedzaam protest in  Sint- Petersburg, tijdens een vreedzaam protest in  Sint- Petersburg, 
en maakte een visueel  verslag van de periode en maakte een visueel  verslag van de periode 
die zij vastzat op  het politiebureau. die zij vastzat op  het politiebureau. 

Lotty Rosenfeld ageerde in de jaren 1970 en Lotty Rosenfeld ageerde in de jaren 1970 en 
1980 als video- en performance-kunstenaar 1980 als video- en performance-kunstenaar 
tegen de militaire dictatuur in Chili door acties tegen de militaire dictatuur in Chili door acties 
uit te voeren in de straten van Santiago. uit te voeren in de straten van Santiago. 
Daarmee wilde zij de impact van de politieke Daarmee wilde zij de impact van de politieke 
macht op de openbare ruimte blootleggen. Ze macht op de openbare ruimte blootleggen. Ze 
veranderde markeringen op straat in een kruis, veranderde markeringen op straat in een kruis, 



en creëerde zo een symbool voor het verzet en creëerde zo een symbool voor het verzet 
tegen dictator Pinochet. tegen dictator Pinochet. 

Kunstenaars kunnen hun werk inzetten om Kunstenaars kunnen hun werk inzetten om 
bewustwording en verandering te realiseren, bewustwording en verandering te realiseren, 
als onderdeel van hun activistische praktijk. als onderdeel van hun activistische praktijk. 
Anderen kijken naar verschillende vormen Anderen kijken naar verschillende vormen 
van representatie en maken gebruik van van representatie en maken gebruik van 
mediabeelden, zoals Esiri Erheriene-Essi en mediabeelden, zoals Esiri Erheriene-Essi en 
Marlene Dumas. Shannon Ebner raakt aan de Marlene Dumas. Shannon Ebner raakt aan de 
ervaring van protest. Zij verwijst naar de  agitatie ervaring van protest. Zij verwijst naar de  agitatie 
en het activisme, met levensgrote letters, die en het activisme, met levensgrote letters, die 
als  protestborden uit karton zijn  geknipt.als  protestborden uit karton zijn  geknipt.



1.101.10

THUIS: HERINNERING EN THUIS: HERINNERING EN 
BEWEGING IN DE STAD BEWEGING IN DE STAD 

In de afgelopen decennia zijn mensen zich In de afgelopen decennia zijn mensen zich 
steeds meer gaan verplaatsen; ze bewegen steeds meer gaan verplaatsen; ze bewegen 
zich zowel vrijwillig als gedwongen van het zich zowel vrijwillig als gedwongen van het 
ene land naar het andere, van het platteland ene land naar het andere, van het platteland 
naar de stad, en vice versa. Ze nemen een naar de stad, en vice versa. Ze nemen een 
scala aan beelden, voorwerpen, bezittingen, scala aan beelden, voorwerpen, bezittingen, 
verlangens en wensen met zich mee. Parallel verlangens en wensen met zich mee. Parallel 
met deze ontwikkelingen verandert het met deze ontwikkelingen verandert het 
stedelijk landschap voortdurend en neemt het stedelijk landschap voortdurend en neemt het 
andere vormen aan. Makers reflecteren op andere vormen aan. Makers reflecteren op 
deze verandering en geven uitdrukking aan deze verandering en geven uitdrukking aan 
hun ervaringen met ontheemding, thuis en hun ervaringen met ontheemding, thuis en 
(nationale) identiteit. Soms zijn de resultaten (nationale) identiteit. Soms zijn de resultaten 
letterlijk, zoals bij de door Angela Luna letterlijk, zoals bij de door Angela Luna 
ontworpen jas die verandert in een ad-hoc ontworpen jas die verandert in een ad-hoc 
tent, of de tent, of de MorphescapeMorphescape van Karim Rashid,  van Karim Rashid, 
die de skyline van Istanbul verbeeldt. Anderen die de skyline van Istanbul verbeeldt. Anderen 
vinden meer poëtische vormen, zoals in het vinden meer poëtische vormen, zoals in het 
onderzoek van Foundland of Bodil Ouédraogo’s onderzoek van Foundland of Bodil Ouédraogo’s 



vlag, waarop ze haar eigen haar afbeeldt. En vlag, waarop ze haar eigen haar afbeeldt. En 
de sieraden van Marit van Heumen in deze zaal de sieraden van Marit van Heumen in deze zaal 
belichamen de beweging zelf – of beweging die belichamen de beweging zelf – of beweging die 
wordt belemmerd.wordt belemmerd.



1.131.13

DE OPKOMST VAN PUBLICEREN IN EIGEN DE OPKOMST VAN PUBLICEREN IN EIGEN 
BEHEER: ONAFHANKELIJKE MAGAZINES BEHEER: ONAFHANKELIJKE MAGAZINES 

Met de komst van desktoppublishing in het Met de komst van desktoppublishing in het 
midden van de jaren 1980, werd het makkelijker midden van de jaren 1980, werd het makkelijker 
om onafhankelijke magazines te ontwerpen, om onafhankelijke magazines te ontwerpen, 
publiceren en distribueren. Kunstenaar-publiceren en distribueren. Kunstenaar-
ontwerpers begonnen magazines waarmee ontwerpers begonnen magazines waarmee 
ze de concurrentie aangingen met grotere ze de concurrentie aangingen met grotere 
uitgeverijen en merken. Het kleinere en meer uitgeverijen en merken. Het kleinere en meer 
niche-lezerspubliek van deze magazines niche-lezerspubliek van deze magazines 
maakte de weg vrij voor unieke en persoonlijke maakte de weg vrij voor unieke en persoonlijke 
onderwerpen. De verdere ontwikkeling van onderwerpen. De verdere ontwikkeling van 
on-demandon-demand-druktechnieken, zoals xerografie -druktechnieken, zoals xerografie 
en Riso-druk, stelde superlokale initiatieven en Riso-druk, stelde superlokale initiatieven 
en kunstenaarscollectieven in staat om en kunstenaarscollectieven in staat om 
kleinere, eenvoudige blaadjes te publiceren kleinere, eenvoudige blaadjes te publiceren 
en  te  verspreiden.en  te  verspreiden.



1.151.15

DE INTIMITEIT VAN HET ALLEDAAGSEDE INTIMITEIT VAN HET ALLEDAAGSE

Conceptuele kunst stimuleert ons om na te Conceptuele kunst stimuleert ons om na te 
denken over de vraag wat er met een object denken over de vraag wat er met een object 
of afbeelding gebeurt wanneer het wordt of afbeelding gebeurt wanneer het wordt 
verplaatst van het dagelijks leven naar de verplaatst van het dagelijks leven naar de 
context van een kunstmuseum. Het is de context van een kunstmuseum. Het is de 
cruciale vraag bij deze twee werken, die ons cruciale vraag bij deze twee werken, die ons 
aanmoedigen om op een nieuwe manier te aanmoedigen om op een nieuwe manier te 
kijken naar onze dagelijkse omgeving en de kijken naar onze dagelijkse omgeving en de 
persoonlijke en intieme betekenissen die we persoonlijke en intieme betekenissen die we 
eraan  toekennen. eraan  toekennen. 

Felix Gonzalez-Torres staat bekend om zijn Felix Gonzalez-Torres staat bekend om zijn 
indringende installaties, waarin hij eenvoudige indringende installaties, waarin hij eenvoudige 
en bekende objecten gebruikt om grote en bekende objecten gebruikt om grote 
thema’s te behandelen, zoals autoriteit, liefde, thema’s te behandelen, zoals autoriteit, liefde, 
kwetsbaarheid, dood en herinnering. Zo krijgen kwetsbaarheid, dood en herinnering. Zo krijgen 
alledaagse en massaal geproduceerde objecten alledaagse en massaal geproduceerde objecten 
een politieke en persoonlijke betekenis. een politieke en persoonlijke betekenis. 



Wolfgang Tillmans benadert het dagelijks Wolfgang Tillmans benadert het dagelijks 
leven aan de hand van de esthetiek van het leven aan de hand van de esthetiek van het 
snapshot: een informele foto die iedereen kan snapshot: een informele foto die iedereen kan 
maken, snel en zonder er al te veel over na maken, snel en zonder er al te veel over na 
te denken. Door te switchen tussen spontane te denken. Door te switchen tussen spontane 
snapshots en professionele fotoshoots, snapshots en professionele fotoshoots, 
legt  Tillmans zijn persoonlijke wereld vast in legt  Tillmans zijn persoonlijke wereld vast in 
beelden die zowel een zekere rauwheid als beelden die zowel een zekere rauwheid als 
intimiteit  bezitten.intimiteit  bezitten.



1.161.16  

VIDEO CLVIDEO CLUBUB

Video Club is een wisselende serie vVideo Club is een wisselende serie verertoningentoningen  
vvan film- en videoan film- en videowwerk uit de gererk uit de gerenommeerenommeerdede  
timetime-based media-based media-collect-collectie vie van het Stedelijkan het Stedelijk  
MuseMuseum. In thematum. In thematisch gestructurisch gestructureereerdede  
selectselecties pries presenesenteerteert Video Club films ent Video Club films en  
videovideo’s uit uiteenlopende periodes’s uit uiteenlopende periodes, r, regioegio’s en’s en  
kkunststrunststromingen. Domingen. De niee nieuwuwste editste editie is eenie is een  
speciale prspeciale presenesentattatie vie van compleet niean compleet nieuwuwee  
wwerkerken wen waarvaarvoor het Stedelijk Museoor het Stedelijk Museum inum in  
2021 2021  opdropdraachcht gaft gaf..  

SpecSpeculerulerend op hoe end op hoe SkSketches for the Futuretches for the Futuree  
eruit zeruit zoouden kuden kunnen zien, prunnen zien, produceeroduceerdenden  
de uitgenodigde kde uitgenodigde kunstenaars zunstenaars zes aes actuelectuele  
toetoevvoegingen aan de museoegingen aan de museumcollectumcollectieie::  
Michele Michele  RizzRizzo vo verkerkenent de themat de thema’s herstel, z’s herstel, zororgg  
en tren transcen-denanscendenttie door middel vie door middel van bean bewweging,eging,  
terwijl het soterwijl het soundscape vundscape van Sung Tan Sung Tieieu onsu ons  
trtransporansporteerteert naar een fabriek. Christt naar een fabriek. Christine Sunine Sun  
Kim vKim verwijst naar erwijst naar The SimpsonsThe Simpsons om haar om haar  



wensen en hopen voor de VS uit te drukken; wensen en hopen voor de VS uit te drukken; 
Ghita Skali baseert zich op de Franse parodie Ghita Skali baseert zich op de Franse parodie 
op op The InvadersThe Invaders, een science fiction tv-serie uit , een science fiction tv-serie uit 
de late jaren 1960, voor een komische analyse de late jaren 1960, voor een komische analyse 
van een door Covid-19 verstoorde wereldorde. van een door Covid-19 verstoorde wereldorde. 
Simnikiwe Buhlungu reflecteert op ideeën over Simnikiwe Buhlungu reflecteert op ideeën over 
toekomstigheid en saamhorigheid tijdens haar toekomstigheid en saamhorigheid tijdens haar 
dagelijkse bezigheden. Sander Breure & Witte dagelijkse bezigheden. Sander Breure & Witte 
van Hulzen ontwikkelden twaalf performatieve van Hulzen ontwikkelden twaalf performatieve 
interventies voor het museumpersoneel.interventies voor het museumpersoneel.

Samen vormen deze werken een bewijs van Samen vormen deze werken een bewijs van 
de  veerkracht van artistieke praktijken tijden de  veerkracht van artistieke praktijken tijden 
de  huidige pandemie, en verwoorden ze ideeën, de  huidige pandemie, en verwoorden ze ideeën, 
handelingen en houdingen voor de tijden die handelingen en houdingen voor de tijden die 
voor ons liggen.voor ons liggen.


