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Persbericht

Model RE/FLECT/OR
foto boven: Navid Nuur
foto onder: André Kruysen

Onthulling sculptuur
Navid Nuur

Woensdag 19 december 2018
- vanaf 17.00 uur: sprekersprogramma in Centrale
Bibliotheek (Studio B, 1e etage), Spui 68, Den Haag
- om 18.00 uur: onthulling beeld op kruising Spui en
Grote Markstraat, voor de Primark

Fotomoment plaatsing beeld:
maandag 17 december, 16.30 uur

De Beeldengalerij bestaat
op dit moment uit werk
van: 

Karel Appel  
Gijs Assmann  
Atelier van Lieshout 
David Bade  
Hans van Bentem  

In het centrum van Den Haag loopt voor de winkels langs het
Spui en de Grote Marktstraat een opvallend lint van grijze
sokkels, met daarop zeer uiteenlopende sculpturen van
Nederlandse kunstenaars. Regelmatig geeft Stroom
kunstenaars de opdracht om een nieuw werk aan deze
Beeldengalerij toe te voegen. Op woensdag 19 december
wordt er de sculptuur aan toegevoegd van de internationaal
vermaarde Haagse kunstenaar Navid Nuur. Het is geen
toeval dat dit beeld nabij de kortste dag van het jaar wordt
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Hans van Bentem  
Rob Birza  
Sjoerd Buisman  
Tom Claassen  
Adam Colton  
Anno Dijkstra  
Alfred Eikelenboom  
Gert Germeraad  
Sigurdur Gudmundsson 
Ernst Hazenbroek  
Berry Holslag  
Michael Jacklin  
Folkert de Jong  
Jos Kruit 
André Kruysen  
Gabriel Lester
Ingrid Mol  
Rien Monshouwer  
Navid Nuur
Femmy Otten
Peter Otto  
Sonja Oudendijk  
Jan van de Pavert 
Lon Pennock  
Pearl Perlmuter  
Thom Puckey  
Christien Rijnsdorp  
Maria Roosen  
Marc Ruygrok  
Eja Siepman van den Berg 
Jan Snoeck 
Arjanne van der Spek 
Joost van den Toorn 
Emo Verkerk  
Carel Visser 
Tony van de Vorst 
Auke de Vries  
Leo Vroegindeweij 
André van de Wijdeven 
Famke van Wijk 

Meer info over De
Beeldengalerij: klik hier  

toeval dat dit beeld nabij de kortste dag van het jaar wordt
onthuld: het beeld komt tot leven door kunstlicht.

RE/FLECT/OR is een sculptuur die doet denken aan een
gebouw: horizontale lagen worden afgewisseld door lagen
van kleurige reflectoren, die overdag en ʼs nachts een totaal
verschillend effect hebben. Met name ʼs nachts is het effect
intens: door het schijnsel van verkeer en de omliggende
etalages lichten de reflectoren op, en in de beweging
verandert ook het kleurbeeld.

Navid Nuur: “Op verzoek van Stroom begon ik in 2013 al na
te denken over een sculptuur. Het gaat mij er vooral om dat
een beeld in de publieke ruimte een relatie aangaat met de
voorbijgangers, die allemaal andere perspectieven hebben.
Mensen zijn er dag en nacht, en als je een sculptuur voor de
buitenruimte maakt is het goed om de dag- en
nachtbewegingen van iedereen mee te nemen in het werk.
Met zoiets technisch als reflectoren kun je steeds een ander
aspect van het beeld tonen – het staat in dialoog met de stad
en de dynamiek daarin. Het kan een toevallige
gewaarwording zijn of een die je bewust vastlegt met een
flitsfoto.”

RE/FLECT/OR (2008-2018) is voor Nuur de basis voor
toekomstige werken. Voor hem doet zijn werk zich meer voor
als denkmodellen dan als definitieve sculpturen, installaties
of tekeningen. Hij noemt zijn werken daarom liever
ʻinterimodulesʼ: een module als denkvorm/concept, en interim
als het tijdelijke ʻtussen'.

Programma onthulling, vrijdag 19 december 2018:
17.00 uur    welkomstwoord Arno van Roosmalen,
                    directeur Stroom Den Haag
                    in de Centrale Bibliotheek, Den Haag
                   - inleiding André Kruysen, conservator van De
                     Beeldengalerij
                   - Navid Nuur over RE/FLECT/OR
                   - gastspreker
18.00 uur    onthulling beeld aan het Spui/Grote
                   Marktstraat
19.00 uur    einde

Meer over Navid Nuur
Navid Nuur (Teheran, 1976) woont en werkt in Den Haag.
Vanuit grafische vormgeving en illustratie maakte hij de
overstap naar de autonome beeldende kunst en ontwikkelde
zich tot een kunstenaar die internationaal getoond en
verzameld wordt. Stroom Den Haag ondersteunde de
kunstenaar al vanaf het begin van zijn carrière met subsidies
en presentaties. Solotentoonstellingen van Navid Nuur waren
verder onder meer te zien in kunstcentrum Matadero,
Madrid; Parasol, Londen en Centre Pompidou, Parijs. Zijn
werk werd in 2010 bekroond met de Volkskrant Beeldende
Kunst Prijs, in 2011 met de Koninklijke Prijs voor Vrije
Schilderkunst en in 2013 met de Discoveries Prize tijdens de
eerste editie van Art Basel in Hong Kong. Werk van Nuur
bevindt zich in collecties van onder meer Stedelijk Museum
Amsterdam; Van Abbemuseum, Eindhoven;
Bonnefantenmuseum, Maastricht; S.M.A.K., Gent;
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Bonnefantenmuseum, Maastricht; S.M.A.K., Gent;
Kunsthaus Zürich; Centre Pompidou, Parijs; Louis Vuitton
Foundation, Parijs en Walker Art Center, Verenigde Staten.

De Beeldengalerij
Den Haag heeft sinds begin jaren '90 in het centrum van de
stad een beeldengalerij: 40 sokkels met sculpturen van
Nederlandse kunstenaars. Daar voegt Stroom met grote
regelmaat een nieuw beeld aan toe. De Beeldengalerij is
bedacht en ontworpen door kunstenaar P. Struycken. Door
het permanente karakter en de jaarlijkse nieuwe opdrachten
een unieke vorm van kunst in de openbare ruimte: het laat
een dwarsdoorsnede zien van de Nederlandse
beeldhouwkunst. Conservator van De Beeldengalerij is
André Kruysen, projectleider vanuit Stroom is Vincent de
Boer, adviseur en begeleider kunst in de openbare ruimte.

Noot voor de pers:
 
Het beeld van Navid Nuur wordt op maandag 17 december
om 16.00 uur geplaatst aan het Spui, ter hoogte van de
Primark, waarna er tot de onthulling een bekisting omheen
komt. Dit gebeurt in bijzijn van André Kruysen, conservator
van De Beeldengalerij. U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.

U bent ook van harte welkom bij het onthullingsprogramma
op woensdag 19 december vanaf 17.00 uur.

Voor aanmeldingen, interview aanvragen, meer informatie en
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Stroom Den
Haag, Hildegard Blom, pers@stroom.nl,
tel. 070-3658985, 06-24255772.

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T: 070 365 89 85
info@stroom.nl
www.stroom.nl

Afmelden?
Klik hier

Stroom Den Haag is een kunstcentrum met een breed
scala aan activiteiten. Het programma is gebaseerd op
de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een
belangrijke bijdrage levert aan het debat over stad,
cultuur en maatschappij. Stroom wordt financieel
ondersteund door Mondriaan Fonds en de gemeente
Den Haag.
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