
 Expertmeeting
Tentoonstellings-
vormgeving
15 november
 

De Vrijer Van Dongen - Dromen in beton

 

 

Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Het Centraal Museum wil niet alleen onderscheidend zijn in wát we doen, maar ook in hoé we

dat doen. We bieden graag een groot aantal vormgevers de kans hun werk te delen met

vakgenoten, conservatoren en andere geïnteresseerden.  

Daarom organiseren wij op 15 november 2019 een expertmeeting over de veranderende rol

van de tentoonstellingsvormgever van tijdelijke tentoonstellingen in musea. Wat is goed

opdrachtgeverschap? En wat heb je als vormgever nodig van een museum om optimaal te

kunnen functioneren bij het ontwerpen van een tijdelijke tentoonstelling?

 

Met deze expertmeeting wil het Centraal Museum vormgevers en (potentiële) opdrachtgevers

samenbrengen, om met elkaar in discussie te gaan. Vernieuwende en experimentele

tentoonstellingsvormgeving is essentieel voor het Centraal Museum. De grootste

expositieruimtes van het museum ondergaan voor elke tentoonstelling opnieuw een complete

transformatie. Zo nam het ontwerp van Maarten Spruyt de bezoeker mee in de pracht en

praal tijdens de tentoonstelling Jan Taminiau: Reflections, en creëerden De Vrijer van

Dongen een unieke architecturale ervaring voor de huidige tentoonstelling Dromen in beton.

Deze vormgevers lichten hun praktijk graag toe tijdens de expertmeeting.

 

                    Programma
09.30 uur     Entree via de tuinzaal. Inschrijven voor korte presentaties, ontvangst met



 Volg Centraal Museum op    Bezoek de website: centraalmuseum.nl 

  
 

  
 

                    koffie en thee.

10.00 uur     Welkomstwoord door Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum.

10.15 uur     Maarten Spruyt                                              
10.45 uur     Afaina de Jong                                             

11.15 uur     Koffiepauze

11.45 uur     Irma Boom in gesprek met Bart Rutten                                     

12.15 uur     De Vrijer Van Dongen                          

12.45 uur     Lunch

                    Tijdens de lunch: Bezoek tentoonstelling Dromen in Beton: Kanaleneiland

                    en Hoog Catharijne vormgegeven door De Vrijer van Dongen.

14.00 uur     Parallelle korte presentaties 
                    onder andere door: Bart Guldemond, KesselsKramer, Koehorst in ’t Veld,

                    Kinkorn, Kossmann.dejong, MAISON the FAUX, OPERA Amsterdam,

                    Studio L A, Tom Postma Design en XPEX Amsterdam.

15:30 uur     Koffiepauze

16:00 uur     Afsluitend discussiepanel, gemodereerd door Bart Rutten, begeleid door

                    design theoreticus Joana Ozorio de Almeida Meroz.

17:00 uur     Borrel in de Tuinzaal

18:00 uur     Het museum sluit zijn deuren.

 

Via bijgaande link kunt u een ticket kopen voor deze expertmeeting. U ontvangt na aankoop

direct uw ticket in uw inbox. Lunch, borrel en museumbezoek zijn inclusief. Voor vragen kunt

u contact opnemen met expertmeeting@centraalmuseum.nl. 

 

Met vriendelijke groet,

Marco Grob en Bart Rutten

Directie Centraal Museum

Because of the specific focus on the Dutch museums the expert meeting will be held entirely in Dutch. Our

apologies for any inconvenience. 
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