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Bonnefantenmuseum presenteert Kammerspiele
Collectieopstelling en eigen werk van gastcurator en kunstenaar Berndnaut
Smilde
Kunstenaar en gastcurator Berndnaut Smilde (1978 Groningen) toont een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Bonnefantenmuseum in dialoog met vier eigen werken. In
Kammerspiele zijn werken opgenomen van René Daniëls, Jan Dibbets, Luciano Fabro,
Iannis Kounellis, Michael Krebber, Mario Merz, Roman Signer, Joëlle Tuerlinckx en herman
de vries.
Kammerspiele 14.09.13 – 12.01.14
Kammerspiele is Berndnaut Smildes eerste museale project. Met frisse nonchalance voor
de kunstgeschiedenis nam de kunstenaar eigen werk als leidraad bij zijn keuze uit de
collectie. Dat resulteerde in een opstelling met een thematisch karakter die twee pijlers
in Smildes werk aan het licht brengen: enerzijds het blootleggen van verborgen
systemen van waarnemen; anderzijds nieuw leven blazen in versleten representaties
van verlangen. De term Kammerspiele is afgeleid van de gelijknamige installatie gemaakt
door Smilde in 2012. De Duitse term Kammerspiele betekent zoveel als huiskamertoneel.
Het museum is als het ware de intieme huiskamer waar ongedwongen kan worden
gespeeld.
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Berndnaut Smilde
Berndnaut Smilde, opgeleid in Groningen en werkzaam in Amsterdam, maakt sinds 2005
installaties en fotowerken waarin onze omgang met stereotiepe beelden centraal staat.
In 2012 kwam Smildes carrière in een stroomversnelling. Een foto van een door hemzelf
gecreëerde regenwolk in de Hoornse kunstruimte Hotel MariaKapel ging razendsnel
viral en bereikte ook de spraakmakende verzamelaar Charles Saatchi die het werk
aankocht voor zijn museum in Londen. Time Magazine zette vervolgens Smildes
regenwolkfoto op de lijst ‘Top 10 Inventions of 2012’. Recentelijk deed hij in opdracht
van het tijdschrift Harper’s Bazaar een wolken-shoot met mode-iconen zoals Dolce &
Gabbana en Karl Lagerfeld (septembernummer 2013).

Eerder dit jaar maakte Berndnaut Smilde Nimbus Bonnefanten (zie abeelding) in het
trappenhuis van het museum (deze foto is geen onderdeel van Kammerspiele). In de
Museum Shop worden fotoafdrukken van Nimbus Bonnefanten (liggend formaat)
verkocht in beperkte oplage.

Berndnaut Smilde, Nimbus Bonnefanten, 2013

Kammerspiele is te zien van 14.09.13 – 12.01.14 in het Bonnefantenmuseum.
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