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Nederland viert Braziliaanse kunst in
Den Haag en Amersfoort
meer dan 70 hedendaagse kunstenaars uit
Brazilië te zien! 

De ogen van de wereld zijn deze zomer gericht op Brazilië.
Economisch en politiek staat het land al mondiaal in de
schijnwerpers en als de Olympische Spelen in augustus van start
gaan is ook alle sportieve aandacht op het land gericht.
Stroom Den Haag, Museum Beelden aan Zee en Kunsthal KAdE
grijpen deze gelegenheid aan om de Braziliaanse kunst naar
Nederland te halen met drie afzonderlijke tentoonstellingen.

 

Stroom Den Haag
Wendelien van Oldenborgh, 'Lina Bo Bardi: The
Didactic Room'
Foto: Eric de Vries, courtesy Stroom Den Haag

Museum Beelden aan Zee
Héctor Zamora, 'Brasil', 2013 (Braziliaanse vrachtfiets
en bakstenen)
Collectie Luciana Brito Galeria, São Paulo

Another Reality. After Lina Bo Bardi
23 april t/m 3 juli 2016
Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
stroom.nl

Bij Stroom Den Haag staat Italiaans-Braziliaanse architect-ontwerpster Lina Bo
Bardi (Rome, 1914-São Paolo, 1992) in het middelpunt. Zij is bekend om
markante gebouwen in Brazilië, die ze niet vanaf de tekentafel schiep, maar juist
vanuit de plek zelf. Het sociale aspect, de mens en de interactie die ze in haar
gebouwen ensceneerde stonden bij haar voorop, en ook ambachtelijkheid was
belangrijk. Stroom nodigde zes kunstenaars uit die werken ‘after Bo Bardi’, in
mentaliteit, vorm of geest. Tekeningen, foto's en films, boeken en documentatie
over Bo Bardi en een uitgebreid programma van activiteiten gaan in op haar
bijzondere ideeën over tentoonstellen, geschiedenis, design, architectuur,
volkskunst en haar passie voor het Braziliaanse leven. Met werk van Wendelien
van Oldenborgh, Céline Condorelli, Leonor Antunes, Mike Cooter, Mariana
Castillo Deball en Manuel Raeder. De tentoonstelling wordt zaterdag 2 juli
afgesloten met een Lina Bo Bardi Fan Day, m.m.v. onder meer Wendelien van
Oldenborgh.

Brasil, Beleza
26 mei t/m 21 augustus 2016
Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1 en Lange Voorhout, Den Haag
beeldenaanzee.nl

Museum Beelden aan Zee brengt met de kunstmanifestatie Brasil, Beleza een
ode aan de hedendaagse Braziliaanse beeldhouwkunst. De letterlijke vertaling
van het woord 'beleza' is schoonheid, maar het wordt tegenwoordig onder
jongeren en vrienden gebruikt als een begroeting of als akkoord, als een 'what's
up?'. Beleza is een moment van reflectie, stil staan bij het nu; om vervolgens
weer op te gaan in een zinderend land dat steeds in beweging is. In het museum
in Scheveningen, op het Lange Voorhout en op vele satellietlocaties in de stad
reflecteren meer dan 25 kunstenaars vanuit verschillende thema's op de
hedendaagse omstandigheden waarin ze leven. Tegelijkertijd verwijzen ze naar
de historische momenten die invloed hebben gehad op de vorming van het
huidige Brazilië; een gigantisch land met een veelzijdige identiteit als gevolg van
eeuwen immigratie uit Europa, Afrika en Azië.

Soft Power. Arte Brasil.
21 mei t/m 28 augustus 2016
KAdE Amersfoort, Eemplein 77, Amersfoort
kunsthalkade.nl



KAdE Amersfoort
Angelo Campos, muurschilderingen en grafitti
gemaakt in Favela Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro,
2011-2016
Foto: João Paulo

 

Kunsthal KAdE pakt deze zomer uit met een overzicht van 38 Braziliaanse
hedendaagse kunstenaars en kunstenaarsgroepen. Soft Power. Arte Brasil. gaat
over actuele thema’s in het land en onderzoekt de vraag wat de essentie van
Brazilië is. Een deel van het antwoord op die vraag kan gevonden worden in het
werk van de beeldend kunstenaars en collectieven die zich in het eigentijdse
Brazilië manifesteren. Deelnemende kunstenaars als Lucas Arruda, Angelo
Campos, Marcos Chaves, Thiago Martins de Melo, Paulo Nazareth en Maria
Nepomuceno adresseren een waaier aan thema’s: van de positie van de
inheemse bevolking in het noorden van het land tot het waterprobleem in São
Paolo en de economische politiek.
Naast de grote tentoonstelling is er in KAdE ook een historische presentatie te
zien, genaamd Mapping Brasil, Nederlanders naar Brazilië in de 17de Eeuw. Die
biedt een historische context bij de hedendaagse kunsttentoonstelling Soft
Power. Arte Brasil. en laat zien dat de banden tussen Brazilië en Nederland ver
teruggaan. Deze presentatie is in samenwerking met Museum Flehite,
Amersfoort tot stand gekomen.
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