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Wonen in Utopia @ Galerie LUMC
Nieuws
zaterdag 2 november 2013

Leiden | Niet alleen de Rabobank en het AMC tonen hun bedrijfscollectie aan het publiek,
ook het LUMC heeft een galerie. Galerie LUMC is een van de weinige instellingen in Leiden
die zich richt op hedendaagse kunst. Op dit moment is daar ‘Wonen in Utopia’ te zien.
Kunstadviseur Sandrine van Noort: “Deze keer is de expositie misschien somber gestemd
voor de gemiddelde bezoeker, maar we krijgen toch hele positieve reacties van
medewerkers en patiënten”.

Utopia

Sandrine van Noort is sinds 2007 adviseur kunstzaken bij het LUMC. Zij organiseert vijf tot
zes tentoonstellingen in Galerie LUMC. De huidige expositie ‘Wonen in Utopia’ is ontstaan
op uitnodiging van Museum De Lakenhal, waar nu de tentoonstelling ‘UTOPIA 1900‐1940.
Visies op een Nieuwe Wereld’ te zien is. Van Noort: “In De Lakenhal zie je oudere
kunstwerken over een idealistisch utopia, bijvoorbeeld Constants model voor de toekomst.
Toen ik op zoek ging naar hedendaagse tegenhangers merkte ik dat weinig kunstenaars
daar nu nog mee bezig zijn. Kunstenaars lijken nu vooral een reactie op de huidige
maatschappij te gevenNieuws
in plaats
van een positief toekomstbeeld te willen schetsen.”
 Standaard pagina
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/21310/woneninutopiagalerielumc.html

1/6

452015

Wonen in Utopia @ Galerie LUMC  Kunstbeeld

Rob Voerman
In dit werk kan je even ontsnappen aan de buitenwereld.

Izaak Zwartjes
Zwartjes fietste traag van Leiden naar Ameland. Sandrine van Noort: “Eigenlijk is dit nog
het meest idealistische werk in de tentoonstelling. Zwartjes wil de tijd vertragen.”
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Renato Nicolodi

Rik Smits levert kritiek op het kapitalisme, dat hij als een nieuwe religie ziet.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/21310/woneninutopiagalerielumc.html
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Daan Paans maakte fotoseries van vijf bewegingen die bezig zijn met het creëren van een
eeuwig leven.

Route

Behalve in de galerie zijn er ook kunstwerken in de diverse wachtkamers van de
poliklinieken en gangen. Een gidsje vertelt je waar je de kunstwerken van onder andere
Marlene Dumas, Berend Strik en Renie Spoelstra kunt vinden. Er is een kleine traditie
ontstaan waarbij vertrekkende leden van de raad van bestuur een kunstwerk aan het
ziekenhuis schenken. Buiten staan onder meer geschonken sculpturen van Henk Visch en
Sjoerd Buisman.
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Henk Visch

Sjoerd Buisman

Turbinehal

Van Noort wijst vol trots op hun ‘beeldentuin’. Dit is een grote ruimte waar kunstenaars,
naar model van de turbinehal in Tate Modern, de opdracht krijgen grote kunstwerken te
realiseren. Het werk van epoxy, glasvezel en hardschuim van David Lindberg is nog tot 17
november te zien. André Pielage en Linda Nieuwstad gingen hem voor en zojuist is
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/21310/woneninutopiagalerielumc.html
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bevestigd dat in april 2014 de eer is aan Antoinette Nausikaä.

David Lindbergs installatie is deze avond de achtergrond van een receptie.
Meer lezen over Utopia? In Kunstbeeld #10 schrijft Anna van Leeuwen over kunstenaars die
fantaseren over een ideale wereld.
Foto’s: Sophia Zürcher
Alles weten over hedendaagse kunst?
Aanbieding: voor slechts € 79,50 ontvang je Waarom ik kunst maak… (t.w.v. € 24,95) plus
een jaarabonnement op Kunstbeeld (tien edities t.w.v. € 91,50). Bekijk hier het aanbod.
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