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Samengesteld uit de cultuuragenda’s van De Standaard, NRC Handelsblad en museumsites 

EDVARD MUNCH GEZIEN DOOR KARL OVE KNAUSGÅRD 

Geselecteerde schilderijen, prenten en sculpturen door de schrijver Karl Ove Knausgård. In 

een 140-tal werken presenteert hij een "onbekende" Edvard Munch. Knausgård verkende de 

innerlijke wereld van Munch en zijn artistieke overwegingen. K20, Düsseldorf, t.e.m. 01/03 

STEPHAN VANFLETEREN 

Krachtpatser van de portretfotografie in zwart-wit. Het Fotomuseum brengt de eerste 

overzichtstentoonstelling van Vanfleteren. Naast journalistiek komt ook documentair-artistiek 

werk uitgebreid aan bod. Fomu, Antwerpen, t.e.m. 01/03 

CHRISTIAN BOLTANSKI 

 

Geheugen en herinnering zijn de thema’s van deze Franse 

kunstenaar, die tactvol de doden weet te herdenken. De 

tentoonstelling overziet een carrière die zestig jaar overspant. 

Centre Pompidou, Parijs, t.e.m.16/03 

DORA MAAR 

Deze overzichtstentoonstelling onderzoekt het hele oeuvre van Dora Maar en plaatst het in 

de context van het werk van tijdgenoten. Dora Maar, door Picasso vereeuwigd in o.a. 

Weeping Woman in 1937, had een oog voor het ongewone. Dat zien we niet alleen in haar 

provocatieve fotomontages van de jaren “30, maar ook in haar mode- en reclamefotografie 

en haar sociaal-documentaire projecten. Tate Modern, Londen, t.e.m. 15/03 

KEITH HARING 

Graffitikunstenaar en bruistabletje van de eigthies-kunst in New York. Deze expo toont dat 

Keith Harings rondstuiterende energie en geschilderde boosheid nog altijd aanstekelijk 

werken. Bozar, Brussel, t.e.m. 19/04 
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MEESTERLIJK! 

Een groots overzicht van vier eeuwen schilderijen en tekeningen van beroemde meesters als 

Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Delacroix, Pissarro, Saenredam, Goltzius en Basquiat. Ruim 

130 werken uit de collectie Boijmans Van Beuningen belichten de bijzondere wisselwerking 

tussen schilder- en tekenkunst en laten de liefde zien van de grote meesters voor het 

tekenen. Kunsthal, Rotterdam, t.e.m. 29/03 

TELLING UNTOLD STORIES: POSITIONS # 5 

Vijf, in Nederland nog relatief onbekende kunstenaars die met verschillende vormen van 

storytelling werken. Ieder op hun eigen manier houden ze zich bezig met vergeten, 

onbelangrijk gemaakte of verzwegen geschiedenissen. Wandtapijten, borduurwerken, 

handgemaakte poppen en geluidscomposities zijn te zien, horen en voelen. Van Abbe, 

Eindhoven, t.e.m. 08/03 

KOEN VAN DEN BROEK 

Koen van den Broek (Bree, 1973) bouwde de voorbije 20 jaar een stevige internationale 

carrière met zijn schilderkunstig oeuvre. Wall Works  legt het accent op een ander aspect van 

zijn parcours: kunst in opdracht voor de publieke ruimte, in situ werk en samenwerkingen.  

Aan de hand van ontwerpen, maquettes, foto’s, afgewerkte objecten, en nieuwe ingrepen 

wordt inkijk gegeven in het totale universum van de kunstenaar. De Garage, Mechelen, t.e.m. 

01/03 

HYPERREALISM SCULPTURE 

Met een selectie van een veertigtal hyperrealistische beeldhouwwerken van de grootste 

namen in de hedendaagse kunst (Paul McCarthy, George Segal, Ron Mueck, Maurizio 

Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole Feuerman, John De Andrea…), geeft 

de expositie Ceci n’est pas un corps een weergave van de evolutie van de menselijke gestalte 

van de jaren 1970 tot vandaag. La Boverie, Luik, t.e.m. 03/05 

LOUISE BOURGEOIS 

Een overzicht met veertig sleutelwerken van deze Amerikaanse avant-gardiste. Het 

Nederlandse privémuseum Voorlinden blinkt uit in exquise presentaties van sleutelfiguren. 

Op hetzelfde moment is ook de Duitse geweldenaar Anselm Kiefer in huis. Voorlinden, Den 

Haag, t.e.m.17/05/2020 

JAN HENDRIX 

In Tierra Firme (Vasteland) verwijst Hendrix naar de aanblik van de kustlijn, een mythische 

toespeling op het kolonialisme en op een herziening van de natuurgeschiedenis. 

Bonnefanten, Maastrciht, t.e.m. 26/04 
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ANNABEL OOSTEWEEGHEL 

Fotoserie over slapeloosheid, met foto’s die lijken op filmstills. Geïnspireerd door het werk 

van schilder Edward Hopper en Amerikaanse fotografen als Larry Sultan en William Eggleston 

werkt Oosteweeghel met een sterk licht-donkercontrast. De Fundatie, Zwolle. t.e.m. 05/05 

DAVID SCHNELL 

Schnell behoort tot de derde generatie schilders van de Leipziger Schule. Getoond worden 

dertien monumentale schilderijen van landschappen en interieurs. Drents Museum, Assen, 

t.e.m. 03/05 

PANAMARENKO 80 

Hommage in een voormalige art-decobioscoopzaal in Berchem. 

Wat een verjaardagsevenement moest worden, is plots een 

afscheid. De sterrenreiziger wordt uitgezwaaid met tachtig van zijn 

tekeningen en een greep uit zijn exuberante collectie 

vleugelconstructies, vliegende rugzakken, pedalohelikopters en 

klapwiekende prehistorische kippen. Campo & Campo, Berchem, 

t.e.m. 22/03

WRIGHT MORRIS 

Naast zijn schrijverschap wijdde Morris een korte periode in zijn leven aan de fotografie. Op 

bijzondere wijze legde hij de armoede en het verval in het Amerika van de jaren ’30 en ’40 

vast. Hij verwerkte zijn foto’s in zogenaamde beeldromans waarin beeld en tekst elkaar 

versterken. Foam, Amsterdam. t.e.m. 05/04 

PICASSO AND PAPER 

Picasso tekende niet alleen op papier - hij scheurde het, verbrandde het en maakte het 

driedimensionaal. Van studies voor ‘Guernica’ tot een collage van 4,8 meter breed, deze 

tentoonstelling brengt meer dan 300 werken op papier samen uit de 80-jarige carrière van de 

kunstenaar. Royal Academy, Londen, t.e.m. 13/04 
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VAN EYCK – EEN OPTISCHE REVOLUTIE.  

 

Grootste tentoonstelling ooit over de Vlaamse meester Jan van 

Eyck, met tien kunstwerken van Van Eyck, meerdere werken uit 

zijn atelier en ruim honderd topstukken uit de late 

Middeleeuwen. Museum voor Schone Kunsten, Gent. t.e.m. 30/4 

THAO NGUYEN PHAN 

Met deze monografische tentoonstelling van de Viëtnamese multimedia-kunstenares richt 

WIELS dit voorjaar de schijnwerpers op één van de belangrijke opkomende talenten uit Zuid-

Oostazië. Thao Nguyen Phan bedient zich niet alleen van de schilderkunst, maar ook van 

installaties, bewegend beeld en theatrale interventies. Ze refereert in haar werk vaak naar 

culturele, sociale en politieke aspecten in haar thuisland. Haar werk is tegelijk politiek en 

poëtisch. WIELS, Brussel, t.e.m. 26/04 

WOLFGANG TILLMANS 

Eerste solotentoonstelling van deze voormalige winnaar van de Turner Prize in België. Zijn 

ambitie als kunstenaar is niets minder dan het vastleggen van de wereld om ons heen, of 

zoals hij het zelf uitdrukt: ‘beelden maken die gaan over hoe het voelt om in dit tijdperk te 

leven’. Wiels, Brussel, t.e.m. 24/05 

BREITNER VS ISRAELS – VRIENDSCHAP EN RIVALITEIT  

Expositie over de wedijver tussen de schilders George Hendrik Breitner en Isaac Israels, die 

beiden in Den Haag studeerden. Kunstmuseum Den Haag. t.e.m. 10/05 

DAVID HOCKNEY 

Deze tentoonstelling onderzoekt een centraal aspect dat Hockney’s hele werk doorneemt: 

het debat tussen de waarneming en weergave van de werkelijkheid. Niet alleen zijn 

schilderijen zijn te zien, ook tekeningen en grafisch werk. Werk van de jaren 1960 tot 

vandaag. Bucerius Kunst Forum, Hamburg, t.e.m. 10/05 

MARK MANDERS 

Met The Absence of Mark Manders wordt zichtbaar hoe zijn bijzondere oeuvre zich 

voortdurend ontwikkelt: van oud werk dat herzien is tot zijn nieuwste creaties. De 

tentoonstelling vormt daardoor zowel een overzicht van Manders’ werk als een nieuwe stap 

in zijn kunstenaarsproces. Bonnefanten, t.e.m. 24/05 
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WILLIAM KENTRIDGE 

 

Groot overzicht van deze Zuid-Afrikaanse kunstenaar die 

animatiefilm, performance, theater en opera mengt. Maar hij 

blinkt vooral uit in houtskooltekeningen die voor je ogen lijken te 

ontstaan. LaM, Villeneuve d’Ascq, t.e.m. 05/07 

ART ROTTERDAM  

De beste beurs om jong talent te spotten. Tijdens de beursweek bruist het in heel Rotterdam, 

met talloze openingen, lezingen, rondleidingen en performances. Van Nellefabriek, 

Rotterdam. t.e.m. 09/02 

ELS DIETVORST – DOOLTOCHT 

Het M HKA maakt met *Dooltocht/A desperate quest to find a base for hope de eerste 

overzichtstentoonstelling van de Antwerpse kunstenares Els Dietvorst. De tentoonstelling 

brengt een samenhangend beeld van haar grote en complexe oeuvre van deze  sociaal 

bewogen kunstenares. M HKA, Antwerpen, t.e.m. 10/05 

TELL ME YOUR STORY – 100 JAAR AFRIKAANS-AMERIKAANSE KUNST  

Gastcurator Rob Perrée maakt een tentoonstelling waarin 50 Afro-Amerikaanse kunstenaars 

de rijkdom van de zwarte cultuur tonen. Zo’n 140 bruiklenen, voornamelijk uit Amerika, 

komen naar Amersfoort. Kunsthal Kade, Amersfoort. t.e.m. 17/05 

LE SUPERMARCHÉ DES IMAGES 

Vandaag de dag worden meer dan drie miljard beelden dagelijks op sociale media gedeeld. 

Tentoonstelling over de geglobaliseerde “iconomie”. Jeu de Paume, Parijs, t.e.m. 07/06 

STEVE MCQUEEN  

Deze overzichtstentoonstelling brengt de video- en filminstallaties samen die de Britse 

kunstenaar Turner Prize- en Oscar-winnende Steve McQueen maakte sinds 2000. Tate 

Modern, Londen. T.e.m. 11/05 
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CARAVAGGIO-BERNINI 

Het ontstaan van de Europese barok vond plaats in Rome. De schilder Caravaggio en de 

beeldhouwer Bernini waren de pioniers van een nieuwe kunsttaal die sterke emoties weet op 

te roepen. Met meer dan zeventig werken van de twee meesters en van tijdgenoten.  

Rijksmuseum, Amsterdam, t.e.m. 07/06 

JETZT! JONGE SCHILDERS IN DUITSLAND 

Voor deze samenvattende tentoonstelling is een selectie gemaakt van ruim 150 kunstwerken.  

Halle für Aktuelle Kunst, Hamburg, t.e.m. 17/05  

DE TRANEN VAN EROS – MOESMAN, SURREALISME EN DE SEKSEN 

Het werk van surrealist Johannes Moesman wordt op deze tentoonstelling getoond naast zijn 

internationale tijdgenoten Salvador Dalí, René Magritte en Max Ernst. Ook is er veel ruimte 

voor vrouwelijke surrealisten als Claude Cahun en Leonora Carrington, en van hedendaagse 

kunstenaars als Sarah Lucas en Gillian Wearing. Centraal Museum, Utrecht. t.e.m. 24/05 

PICTURES FROM ANOTHER WALL 

Huis Marseille, Museum voor Fotografie in Amsterdam, bestaat twintig jaar. Met een 

tentoonstelling van zo’n honderd werken uit de collectie wordt dit lustrum gevierd in de 

nieuwe vleugel van de Tilburgse zusterinstelling museum De Pont. Met werk van o.a. Thomas 

Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Andres Serrano, Deana Lawson. De Pont, Tilburg, t.e.m. 

05/07 

SHAO FAN 

 De Chinese hedendaagse kunstenaar Shao Fan (Beijing, 1964) 

combineert kunst en design met een diepgaande kennis van de 

Chinese cultuur. Hij is een meester in de techniek van de klassieke 

inkttekening. Op zijn monumentale werken staan vak het konijn en de 

haas als hybride wezens geportretteerd. Fan was ook één van de eerste 

Chinese kunstenaars die de grenzen tussen visuele kunst en meubels 

verkende. Noordbrabants Museum, Den Bosch, t.e.m. 14/06 
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BLINKY PALERMO 

Blinky Palermo staat bekend om zijn grote schilderijen op doek of metaal en zijn objecten en 

installaties. Minder bekend maar niet minder interessant zijn werken die hij in edities heeft 

gemaakt zoals zeefdrukken, offsetdrukken, litho's.  Ze weerspiegelen niet alleen de 

ontwikkeling van Palermo vanaf de jaren 1960 tot zijn vroege dood in 1977, maar laten ook 

zien hoe de kunstenaar zijn werk doelbewust heeft uitgebreid met de mogelijkheden van 

reproductie. Musuem Ludwig, Keulen, t.e.m. 03/05 

GEORGE STUBBS – DE MAN, HET PAARD, DE OBSESSIE  

De tentoonstelling over deze Britse schilder focust op zijn portretten van beroemde 

renpaarden. Ook het skelet van de beroemde volbloed Eclipse zal te zien zijn. Mauritshuis, 

Den Haag. t.e.m. 01/06 

IN THE PICTURE 

In 1889 schildert Vincent zijn beroemde Zelfportret met verbonden oor. Het Van 

Goghmuseum koppelt er een tentoonstelling aan met 75 bijzondere kunstenaarsportretten. 

Met werk bij van Edvard Munch, Charley Toorop, Gustave Courbet en Paul Cézanne. 

Daarnaast reageren Francis Bacon en Julian Schnabel op de zelfportretten van Van Gogh.  

Van Goghmuseum, Amsterdam, t.e.m. 24/05 

KILUANJI KIA HENDA 

Kiluanji Kia Henda (1979, Angola) werkt met fotografie, installatie, video en performance. Zijn 

werk is maatschappijkritisch maar bezit tegelijk humor en prikkelt de verbeelding. M toont 

een video-installatie uit 2014 over de urbane ontwikkeling van de woestijn, een recente 

sculpturale installatie en fotografisch werk dat reflecteert over migratiestromen. Museum M, 

Leuven, t.e.m. 28/06 

DE MIGRANT | ANAÏS LÓPEZ 

Met fotografie, audio, video en tekst neemt Anaïs López je mee op een unieke reis waarin de 

Javaanse Myna, een zwart vogeltje, de hoofdrol speelt. Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, 

t.e.m. 21/06 

LÉON SPILLIAERT 

De introverte dromer die furore maakte met zijn nachttaferelen van Oostende krijgt een 

overzicht in Londen en Parijs. Er komen tachtig schilderijen bijeen uit diverse verzamelingen. 

Royal Academy, Londen, t.e.m. 25/05; Musée d’Orsay, Parijs, 15/6-13/9 
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BEYOND THE IMAGE – BERTIEN VAN MANEN & FRIENDS  

Dit eerbetoon aan de Nederlandse fotografe toont haar werk in combinatie met dat van 

bekende collega’s als Nan Goldin, Boris Mikhailov en Rineke Dijkstra. Stedelijk Museum, 

Amsterdam. t.e.m. 09/08 

ZWART IN REMBRANDTS TIJD  

Rembrandt en veel van zijn tijdgenoten hebben in de zeventiende eeuw zwarte mensen 

geportretteerd. Deze tentoonstelling gaat over de impact van de trans-Atlantische slavernij, 

maar ook over een kleine gemeenschap van vrije zwarte mensen in de Amsterdamse 

Jodenbreestraat. Rembrandthuis, Amsterdam. t.e.m. 31/05 

KRIS MARTIN 

Met ‘Exit’ vindt de eerste overzichtstentoonstelling in Belgie plaats van Kris Martin. Hij creëert 

beelden die vragen oproepen over begrippen zoals 

vergankelijkheid, identiteit en dood. Dit zijn thema’s 

die al eeuwenlang de kunstgeschiedenis doorkruisen. 

Kris Martin vervlecht in zijn werk dan ook 

kunstgeschiedenis, literatuur en mythes. Bij het 

overzicht in het Smak hoort ook een uitsmijter: Altar, 

de hommage van Kris Martin aan het Lam Gods, komt 

op het Sint-Baafsplein. Smak, Gent, t.e.m. 31/05 

DE KUNST VAN KRITIEK 

In een drieluik duikt het Frans Hals Museum in de wereld van de Institutionele Kritiek. Werken 

van Sarah Lucas, Tracey Emin en Andrea Fraser uit de collectie van het Frans Hals Museum 

vormen het vertrekpunt voor het tonen van een nieuwe, hedendaagse lichting van 

Institutionele Kritiek. Het eerste deel van het drieluik gaat in op beeldcultuur en hoe social 

media de beleving van kunst en de notie van kritiek veranderen. Frans Halsmuseum, t.e.m. 

16/03 

THE FUTURE IS FEMALE/ LOVE LETTERS Tentoonstelling met voornamelijk werken op 

papier van dertig vrouwelijke kunstenaars, onder wie Jenny Holzer, Tracey Emin, Yoko Ono, 

Agnes Martin en Sophie Calle. Coda, Apeldoorn. T.e.m. 28/06 
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ANDY WARHOL 

Grote vernieuwer van de kunst in een woelig sociaal, politiek en technologisch tijdsgewricht. 

Tate brengt honderd topwerken bijeen. In maart verschijnt ook een nieuwe Warhol-biografie. 

Tate Modern, Londen, t.e.m. 06/09. In oktober ook in Museum Ludwig in Keulen 

VAN EYCKS KLEUREN IN DESIGN 

Het kleurgebruik van Jan Van Eyck vormt het uitgangspunt voor een selectie nationale en 

internationale designers die een affiniteit hebben met kleur. Design Museum, Gent, t.e.m. 

06/09 

BLIND DATE 

Portretten van de late middeleeuwen tot de vroegmoderne tijd van onder meer Quinten 

Massijs, Frans Floris, Jan van Hemessen, Rubens en Van Dyck. Dit wordt een groot 

expoproject in samenwerking met de Phoebus Foundation van Fernand Huts. Snijders & 

Rockoxhuis, Antwerpen, t.e.m. 31/12 

NAM JUNE PAIK – THE FUTURE IS NOW 

Groot overzicht van de videopionier, die al vroeg oog had voor de impact van de 

massamedia. De tentoonstelling, nu al te zien in Tate Modern, omvat zaalvullende installaties 

als TV Garden en Sistine Chapel. Stedelijk Museum, Amsterdam. t.e.m. 23/08 

CHRISTO ET JEANNE CLAUDE – PARIS!  

 

Na een halve eeuw heeft Christo eindelijk toestemming gekregen 

om in september 2020 de Arc de Triomphe in te pakken. Centre 

Pompidou toont in dat kader de werken die Christo en zijn vrouw 

Jeanne Claude maakten toen ze tussen 1958 en 1964 in Parijs 

woonden. Centre Pompidou, Parijs, t.e.m. 15/06 

ON EARTH – IMAGING, TECHNOLOGY AND THE NATURAL WORLD 

On Earth, in 2019 al te zien op het fotofestival in Arles, brengt het werk van 25 kunstenaars 

samen die de veranderende relatie tussen mens en natuur in beeld brengen. Foam, 

Amsterdam. t.e.m. 10/06 
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WANDKLEDEN VAN PICASSO EN LE CORBUSIER TOT LOUISE BOURGEOIS 

Voor het eerst in Nederland presenteert Kunsthal Rotterdam een overzicht van imposante 

wandkleden naar ontwerpen van beroemde kunstenaars. De meeste zijn geproduceerd door 

de wereldberoemde Parijse ‘Manufacture des Gobelins’. Met ruim zestig werken uit de 

periode na de Eerste Wereldoorlog tot heden laat de tentoonstelling zien hoe verrassend 

modern dit traditionele ambacht is. Kunsthal, Rotterdam, t.e.m. 01/06 

DE NACHT 

Groepstentoonstelling met kunstenaars die de nacht zien als transformator, als een moment 

waarop de wereld een andere gedaante krijgt. Deze expo past in het festival Stil, met ook 

concerten en lezingen. De Warande, Turnhout, t.e.m. 06/08 

 

MARLENE DUMAS 

Sologalerieshow van de Zuid-Afrikaanse kunstenares die portretten lijkt te maken met het 

scalpel. Zeno X, Borgerhout, t.e.m. 02/05 

GIORGIO DE CHIRICO 

De tentoonstelling ‘Giorgio de Chirico. Metafysische schilderkunst’ volgt De Chirico’s 

artistieke en filosofische invloeden. Musée d’Orsay, t.e.m. 16/07 

PICASSO ET LA MUSIQUE 

Van kubistische gitaren tot decorprojecten voor grote concertpodia: Picasso had iets met 

muziek. Deze expo combineert Picasso’s muzikale leidmotieven met werk van andere 

kunstenaars die hem bewonderden. Philharmonie de Paris, Parijs, t.e.m. 16/08 

ARTEMISIA GENTILESCHI 

 

Artemisia Gentileschi was de eerste vrouwelijke schilder die in 

de vroege zeventiende eeuw toegang kreeg tot de 

kunstacademie in Florence. Zo’n 35 werken geven een 

overzicht van haar veertigjarige carrière. National Gallery, 

Londen, t.e.m. 26/07 
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VIVIAN MAIER IN KLEUR 

De tentoonstelling van de fotograferende Amerikaanse nanny Vivian Maier in Foam was in 

2014 een groot succes. Nu toont het museum haar kleurenfoto’s. Foam, Amsterdam, t.e.m. 

28/06 

KATI HECK 

De Duits-Vlaamse kunstenaar borduurt voort op het expressionisme 

van Otto Dix en George Grosz. Met humor ontleedt ze de wereld om 

zich heen in absurdistische schilderijen, sculpturen en films. Ooit gaf 

Heck aan een van haar tentoonstellingen de titel All my friends are 

wild, en dat zal ook in Den Haag weer opvallen. GEM, Den Haag, 

t.e.m. 05/07 

IN DE BAN VAN DE ARARAT – SCHATTEN UIT HET OUDE ARMENIË  

Een reis door de rijke geschiedenis van Armenië, aan de hand van tientallen archeologische 

objecten uit het History Museum of Armenia in Yerevan. Ook een uniek reliek van de Ark van 

Noach komt naar Assen. Drents Museum, Assen. T.e.m. 13/09 

BAGS: INSIDE OUT 

Een blik in de wondere wereld van het ultieme vrouwelijke accessoire. V&A ging lenen bij 

Mulberry, Karl Lagerfeld, Fendi en Hermès en brengt daarnaast ook iconisch tassenmateriaal 

bijeen van Winston Churchill, Margaret Thatcher en de Queen. V&A, Londen, t.e.m. 

31/01/2021. 

MATISSE 

Henri Matisse viert zijn 150ste verjaardag in Parijs. Dit belooft een groot overzicht te worden, 

met een rijtje imposante meesterwerken. De nauwe band tussen tekst en beeld vormt de 

rode draad. Centre Pompidou, Parijs, t.e.m. 31/08 
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KBR MUSEUM 

Nieuw op de Kunstberg: de Koninklijke Bibliotheek van België stalt voortaan permanent haar 

schatten uit. Dit wordt een museum voor de fijnproevers. De kern van de verzameling bestaat 

uit de Librije van de hertogen van Bourgondië, met verluchte handschriften van de beste 

miniaturisten van de vijftiende eeuw. Koninklijke Bibliotheek, Brussel.  

DER BELGISCHE SYMBOLISMUS 

Onder de titel ‘Doodsverlangen en decadentie’ wil de Alte Nationalgalerie aantonen dat 

België een centrale rol speelde in de ontwikkeling van het symbolisme in de negentiende 

eeuw. Van Antoine Wiertz tot Georges Minne, van Khnopff tot Rops: dit wordt een parade 

van grote namen. Alte Nationalgalerie, Berlijn, t.e.m. 13/09 

ROB SCHOLTE – REPRODUCTIE VERPLICHT  

Omvangrijk overzicht van de koning van het copyright. Schaamteloos eigent Scholte zich 

bestaande beelden toe voor zijn schilderijen. Museum De Fundatie, Zwolle. t.e.m. 06/09 

ANTONY GORMLEY  

 

 

Dit groot overzicht van de Britse kunstenaar toont werk van de 

vroege jaren tachtig tot nu. Museum Voorlinden, Wassenaar, 

t.e.m. 25/10 

BIENNALE ARCHITETTURA 2020 

De 17de editie van de architectuurbiënnale in Venetië heeft als thema 'How will we live 

together?' Hoofdcurator is de Libanese architect Hashim Sarkis van Hashim Sarkis Studios. 

Venetïe, verschillende locaties, t.e.m. 29/11 

 CHARLOTTE PRODGER  

De video-installatie SaF05 was afgelopen zomer een grote hit op de Biënnale van Venetië. De 

Schotse Turner Prize-winnaar maakte een visueel dagboek dat ze filmde in onder meer de 

Schotse Hooglanden en de Great Basin Desert. Stedelijk Museum, Amsterdam, t.e.m. 30/08 
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MANIFESTA BIËNNALE  

De nomadische Europese biënnale vindt vaak plaats in grensgebieden. Dit jaar strijkt de 

tentoonstelling voor de dertiende editie neer in de Franse havenstad Marseille. Diverse 

locaties, Marseille, t.e.m. 1/11 

ALICE NEEL – UN REGARD ENGAGE  

 

De retrospectief van de Amerikaanse schilder Alice Neel (1900-

1984) omvat zo’n zeventig werken en focust op haar 

geëngageerde kant als communist en feminist. Centre 

Pompidou, Parijs, t.e.m. 24/8 

CONGOVILLE 

Dertien kunstenaars van Afrikaanse origine palmen deze zomer het Middelheimmuseum in. 

Op de plek waar in 1920 de koloniale hogeschool werd opgericht, bevinden zich vandaag het 

Middelheim en de Universiteit Antwerpen. Honderd jaar later vormt dit de aanleiding voor 

het openluchtmuseum om naar sporen te zoeken van de (post)koloniale geschiedenis van de 

site. Middelheim, Antwerpen, t.e.m. 18/10 

INTO NATURE  

De tweejaarlijkse kunstexpeditie door het Drentse landschap vindt deze zomer plaats in 

Emmen en Bargerveen, een van de laatste hoogveengebieden van Noordwest-Europa. Onder 

de noemer ‘New Energy’ tonen onder meer Awoiska van der Molen, Roger Hiorns en Nina 

Canell nieuw werk. Bargerveen en Emmen, t.e.m. 13/09 

ANGELICA KAUFFMAN  

In de achttiende eeuw was Angelica Kauffman een van de weinig succesvolle vrouwelijke 

schilders. Ze was een van de oprichters van de Royal Academy en kreeg opdrachten uit de 

hoogste kringen. Royal Academy, Londen, t.e.m. 20/09 


