KEULEN - Zaterdag 3 maart 2018
Alle ateliers Hogere Graad en Oriëntatie Beeldende Kunst

Museum Ludwig www.museum-ludwig.de

James Rosenquist (1933 - 2017) Painting as ImmersiOn
In het Museum Ludwig loopt een belangwekkende tentoonstelling over het werk
van James Rosenquist, een van de boegbeelden van de Amerikaanse Pop Art.
Rosenquists composities zijn in hoge mate het resultaat van zijn bijzondere
interesse voor de politieke en sociale gebeurtenissen van zijn tijd.
Met origineel beeldmateriaal uit het archief van de kunstenaar, zoals collages en
advertenties uit het Amerikaanse weekblad Life, reconstrueert deze expo het
creatieve proces van Rosenquist. De kunstenaar heeft zelf vanaf het begin
meegewerkt aan deze eerste grote museale tentoonstelling.
Rosenquist overleed op 31 maart 2017.
In de Namiddag kan er met de atelierleerkracht gekozen worden uit :
Black Power - Flower Power (Museum Ludwig) uu
Photographs by Pirkle Jones & Ruth-Marion Baruch
Met hun foto’s legden Jones & Baruch de woelige jaren 60 vast waarin de
politisering en radicalisering na de moord op Malcolm X en de bloedige
rassenrellen in Los Angeles in schril contrast stonden met het programma van
de hippiebeweging die opkwam voor vrede, vrije liefde en een jointje af en toe.
Een Spotify-afspeellijst biedt een unieke audiovisuele ervaring die de bezoeker
onderdompelt in de sfeer van die tijd.
	The Permanent Collection (Museum Ludwig)
Zie wat er nog meer te ontdekken valt op http://www.museum-ludwig.de
DER BRIEF UND DIE ZEICHNUNG
(Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corbourd)
Brieven uit pre-twitter tijd ‘de geïllustreerde brief’www.wallraf.museum uu
	Keramion (Keramiek museum) www.keramion.de “Du gehörst zu mir”
Extra tips voor de onvermoeibaren die nog andere musea in Keulen zouden willen bezoeken:
Museum Schnütgen (middeleeuwse kunst, vooral beelden) www.museum-schnuetgen.de
Kate Kollwitz museum, vaste collectie www.kollwitz.de

PRAKTISCHE INFORMATIE
BKO vertrek 8u00 stipt - terug rond 20u30
Aankomst Museum Ludwig Keulen rond 10u30 / vertrek uit Keulen rond 18u00
Voormiddag gezamelijk bezoek aan expo James Rosenquist
BUSREIS H/T & ticket Museum Ludwig 30€
inschrijven voor zaterdag 24 februari op secretariaat Zaterdag 3 maart geen atelier Hogere graad

