
Museum van Bommel van Dam heeft de afgelopen veertig jaar een bijzondere 
band opgebouwd met kunstenaars én publiek. In het kader van het veertig jarig 
jubileum, dat onder meer wordt gevierd met een breed opgezette presentatie 
over de verzameling, een volledig vernieuwde, meertalige website alsook een 
nieuwe collectiecatalogus van 512 pagina’s, verbindt het museum de komende 
maanden op verrassende wijze makers én kijkers. Onder de prikkelende noemer  
Live Atelier reageren zestien beeldend kunstenaars vitaal en actief op collectie, 
personeel, publiek en eigen werk. 
____________________________________________________________________

Klein Hofmeijers werk komt voort uit een zelf gekozen isolement. Zoals oud-museum-
directeur Jan Hoet het mooi zegt: ‘‘De enige mogelijke plaats van de kunstenaar, dat 
beseft hij, is een plaats aan de rand van de dingen.” Door concentratie in afzondering 
te combineren met een ‘open mind’ ontstaan nieuwe beelden en sequenties. Het 
live atelier is bewust Kunstnest genoemd. Klein Hofmeijer werkt in een opzettelijk 
geconstrueerde binnenruimte die voor museumbezoekers toch waar te nemen en 
te betreden is.  Afzondering en beschutting om comfortabel te werken en tegelijk 
toegankelijk voor publiek. Op kleine monitoren worden beelden uit de film Een 
stille taal van documentairemaker dré didderiëns in loops getoond. Een atypisch 
portret dat op indringende wijze het scheppen zichtbaar en invoelbaar gemaakt. 
Op zondag 18 december om 14.00 uur wordt Een stille taal voor het eerst in lange 
versie publiekelijk getoond. Zie ook www.vanbommelvandam.nl
____________________________________________________________________

Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6, nl-5911 ad Venlo

T + 31 (0)77 - 351 3457, info@vanbommelvandam.nl, www.vanbommelvandam.nl 

Open dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op maandag gesloten.

De tentoonstelling Met andere ogen is mogelijk gemaakt door:

do 15 t/m zo 18 december 2011

> Live Atelier: Hans Klein Hofmeijer
 Elke week een andere kunstenaar in dialoog met collectie en publiek

‘‘De geschiedenis is een te serieuze aangelegenheid om aan historici te worden overgelaten.’’

 _________________________________________________________________

 Pierre  Vidal-Naquet, Colloquium Sorbonne, Parijs 1992


