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Beelden van de Binnenstad
40 dezelfde sokkels met 40 verschillende
beelden; een unieke beeldengalerij

 

tentoonstelling: 2 sep. t/m 3 okt. 2014
opening/onthulling: di 2 sep. 2014, 16:30 uur
locatie: Atrium Den Haag, stadhuis

In september verdwijnen de bouwvakkers en stratenmakers uit de Grote
Marktstraat: ‘De meest internationale winkelboulevard van Nederland’ is af.
Compleet met luxe bestrating, nieuw straatmeubilair, bijzondere verlichting én de
Beeldengalerij van P. Struycken. Veertig sokkels zijn dan voor het eerst allemaal
bezet. Tijd voor een feestje! Daarom organiseert Stroom Den Haag op een
steenworp afstand - in het Atrium van het stadhuis - de tentoonstelling Beelden
van de Binnenstad. Dinsdag 2 september zal Marco van Baalen, directeur Haags
Historisch Museum de expositie openen. Aansluitend onthult hij samen met
initiator P. Struycken het 40ste beeld in dit indrukwekkende overzicht van
hedendaagse Nederlandse beeldhouwkunst.

 

Nu te zien bij Stroom

Bram De Jonghe Grist to the mill
22 juni t/m 17 augustus 2014

Ondertussen: Maarten Boekweit
24 juni t/m 17 augustus 2014

Koninginnenbank
1 juni t/m 1 september 2014

 

Zomaar op straat, 40 dezelfde sokkels met 40 verschillende beelden.
Dat is uniek.
In 1990 bedacht beeldend kunstenaar P. Struycken de Beeldengalerij in het kader van
De Kern Gezond; het omvangrijke herinrichtingsplan voor het Haagse centrum. Op de
Grote Marktstraat en het Spui plaatste hij om de 25 meter een identieke, ovale sokkel.
Veertig in totaal. Op die sokkels moesten in de loop der jaren beelden komen van steeds
andere, toonaangevende Nederlandse beeldhouwers. Zo ontstaat een strak en ritmisch
lint van sculpturen dat een schakel vormt tussen architectuur, stedenbouw en beeldende
kunst. Nergens ter wereld bestaat zo’n openluchtgalerij van hedendaagse
beeldhouwkunst. Werken worden getoond van o.a. David Bade, Berry Holslag, Thom
Puckey, Atelier van Lieshout, Carel Visser, Tom Claassen en Karel Appel. In september
volgen de beelden van Tony van der Vorst en Ingrid Mol.
Ook in de toekomst blijft de Beeldengalerij groeien. Zo behoudt zij haar actualiteit. Met
de verplaatsbare sokkelbeelden kunnen bovendien steeds andere opstellingen worden
gemaakt. De Haagse beeldhouwer André Kruysen is inmiddels conservator van de
galerij.

Tentoonstelling
Op de tentoonstelling Beelden van de Binnenstad in het Atrium van het stadhuis
presenteert Stroom modellen van bijna alle veertig sokkelbeelden. In één oogopslag is
te zien hoe P. Struycken de Beeldengalerij heeft bedoeld.

Publicatie
Over de Beeldengalerij is in 2007 al een gids verschenen. Een klein inlegboekje
bespreekt alle beelden die sindsdien aan de galerij zijn toegevoegd. Samen zijn de
boekjes gedurende de tentoonstelling tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar: van
€7,50 voor €5. Verkoop direct bij de tentoonstelling of via Stroom: www.stroom.nl of
info@stroom.nl.

Sculptours
Voor iedereen die meer wil weten over de Beeldengalerij worden speciale rondleidingen
georganiseerd door de tentoonstelling en langs de beelden in de stad. Per rondleiding
minimaal 10, maximaal 20 deelnemers. Kosten €12,50 p.p. Reserveren rondleiding:
info@stroom.nl.

De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij: Gemeente Den Haag en Stichting
Atrium City Hall. Met speciale dank aan: P. Struycken (initiator), André Kruysen
(conservator Beeldengalerij en ontwerp/bouw tentoonstelling) en de Bijenkorf. Ontwerp
publicaties: Studio Renate Boere. Grafische vormgeving tentoonstelling: Vruchtvlees.
Projectleiding: Sandra Spijkerman.

Noot voor de pers (niet voor publicatie):



Wilt u meer beeldmateriaal, informatie of graag een interview met een van de
kunstenaars, neem dan svp contact op met Hildegard Beijersbergen-Blom,
pers@stroom.nl of tel.: 070-3658985.
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Afmelden nieuwsbrief?
Stuur een email naar: info@stroom.nl  


