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Programma 2018
Uit publieksonderzoeken volgt dat de Kunsthal voor haar totale programma in 2018 een 8,2 scoort,
met uitschieters van 8,9 voor Hyperrealisme Sculptuur, 8,9 voor Viktor&Rolf, en een 8,6 voor
ActieReactie. Ook evenementen als Kunsthallucinaties en Kunsthal LIVE op Zondag scoren
bovengemiddeld hoog met respectievelijk 8,8 en 8,5.

REACTIES PUBLIEK TENTOONSTELLINGEN 2018
Tijdens de laatste weken van de jubileumtentoonstelling Paul Delvaux. Meester van de droom ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kunsthal, opent de tentoonstelling Michael Kvium.
Circus Europa tijdens Art Rotterdam 2018. Kvium focust op de situatie in Europa, schetst het
politieke toneel en het dagelijkse leven als in een circus-show, en stelt in zijn werk ongemakkelijke
vragen.

Samen met de zeer succesvolle tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur, over vijftig jaar
hyperrealistische beeldhouwkunst, brengt het voorjaarsprogramma tot onze grote verrassing ruim
250.000 bezoekers op de been. Ongelofelijk veel bezoekers zijn gefascineerd door de bijna
levensechte sculpturen.

De spetterende opening van de tentoonstelling Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years op 25 mei in
aanwezigheid van Prinses Mabel, Viktor&Rolf en vele gasten zorgt voor ongelofelijk veel
(inter)nationale media-aandacht en feestelijke foto’s van bezoekers op de catwalk.

De derde zomereditie van All you can Art levert veel inspiratie, creativiteit en bijzondere
ontmoetingen op. Dit jaar is de Summerschool ook opengesteld voor oudere deelnemers. Een
gemêleerde groep gemotiveerde studenten tussen 18 en 50 jaar is zes weken aan de slag onder
de bezielende leiding van David Bade, Tirzo Martha en artist-in residence kunstenaars van IBB. In
de Kunsthal en op locatie wordt samengewerkt met cliënten van Stichting Laurens en Antes en met
leerlingen van het Zuiderpark College.
Ons publiek is soms verwonderd door dit grote atelier op zaal, doet mee met een activiteit of gaat
in gesprek met een kunstenaar of student. Het is ook de tijd dat veel internationale toeristen de
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Kunsthal aandoen.
All you can Art gaat door in 2019! Het project is inmiddels niet meer weg te denken uit het culturele
landschap van Rotterdam. In de zomer van 2019 staat AYCA, onder de bezielende leiding van
kunstenaars David Bade en Tirzo Martha, weer in de Kunsthal en trekt meer dan ooit de stad in
met een eigen plek op Rotterdam-Zuid op twee locaties: Het Gemaal op Zuid en Groene Hilledijk
272-274.

Het najaar brengt met de hoogwaardige kunsttentoonstelling ActieReactie. 100 jaar kinetische
kunst, in samenwerking met het Grand Palais en de Franse gastcurator Serge Lemoine (voormalig
president-directeur Musée d’Orsay en emeritus hoogleraar aan de Sorbonne Universiteit van
Parijs) en Marianne Le Pommeré (kunsthistoricus), veel kunstliefhebbers op de been. De
flikkerende, bewegende en draaiende kunstwerken uit de tentoonstelling lokken veel reacties uit op
social media.

De tentoonstellingen De donkere kant van Dick Bruna en Hugo Claus, con amore bieden context
en meer inzicht in de werelden van tekenaar Dick Bruna en schrijver Hugo Claus. Stephan
Vanfleteren laat zich in de tentoonstelling Surf Tribe zien als een begenadigd fotograaf met zijn
portretten van surfhelden over de hele wereld.

Met Rotterdamse partners zoals Groot Handelsgebouw, Poetry International, het Stadsarchief en
het CBK is samengewerkt aan kleinere pareltjes van tentoonstellingen zoals Ik sta hier goed. 65
jaar Groot Handelsgebouw, Maaskant getekend en Poetry of a Nation/The Nation of Poetry door
KAMP HORST

En in Kunsthal Light zorgen getalenteerde kunstenaars Gijs van Lith, Nazif Lopulissa en Willem
Besselink voor bijzondere ‘site specific’ installaties die voor iedereen langs de hellingbaan, dus
ook voor toevallige passanten, te zien zijn. De etalage als visitekaartje om vooral ook eens binnen
te komen kijken.
Kijk voor het gehele overzicht van alle tentoonstellingen in 2018 op de tijdlijn van onze website.
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