




KUNSTAAN DE SCHINKEL
Voorde deurvon een goud in- en verkoop in de

Amslerdomse Zeilstrootsloof dit noioor een

bonkie meÎ 22-koroots blodgoud erop. Je kunî

erop goon ziîîen en er een beelie goud ofschropen

voorthuis. HeÎ is een von de kunstwerken die horen

bii Kunst oon de Schinkel. De buurî en de buurt-

bewoners vormen de belongriiksle inspiroliebron

voor de kunstenoors die werk mooklen voor deze
monifeslotie.

T/m 17 november, kads.nl
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STERKEVROUWEN
Ze werd gleboren in Barcelona en wíst ols ltind al wal ze late
wilde worclen: kunstenores. Ze gíng nacrr líederland onl eeri
cle (]errít Rietve:ld Ac:odenúe te sttrcleren en .qroeítle uít tot
eerT vetT de grootste kunstenaressen van ons lcmd:
Líta Cahellut. Speciactl voor Hel Noordbrabtutts Museunt
maalite ze de serie Sterlrc\,'rouwen: Coco Chanel, Frídu
Kahlo, Anne l\'ank, Iloeder Tbresa, I/[odanrc Curíe en Í]illí
Iloliday, iconen die uítzonderlijke iclealen symbolíseren.
T/m I december. hetnoordbrobonfsmuseum.nl
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Plooîies kiiken in tiidschriften, wìe is er niet dol op? En doorom moeten we ollemool noor Foom dit noioor.

Wont door hongt veerîig ioor Nederlondse îiidschrifffotogrofie oon de muren. Von smokeliike beelden uit

ELLE Eten lof glossy modefoto's uiI Avenueen documenloirwerk uii Nieuwe Revu. En dot ollemoolvon vlif
Nederlondse coryfeeèn, C. Borîon von Flymen, Bort von Leeuwen, Boudewiin Neuteboom, Bort Nieuwenhuii:

en Petervon derVelde. Somengebrocht rond themo's wooronder reizen, spori en culinoir,vormen hun

foto's een intrigerend tiidsbeeld.

l0 okîober f/m ll december foom.org
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foflruùna,
Tbúiîel.r"
Lidewii Edelkoort beloofl ons een opleving von
îextiel binnen het inlerieur. Wonf in een wereld
die sleeds meer om nulleties en eenîies drooiî,

willen we dolgroog gewoon iels zochts voelen
oon onze honden en voeten. Ze zeî hoor
woorden krochf bii mel de tentoonsteiling

Tolking Textiles in hetTextielMuseum in Tilburg.

Wolwe door kunnen zien? Een vloerkleed von
poppen, gemookî door Fernondo en Humberfo

Compono. Moorten Boos'Smoke Choir, moor
don von Rubelli-lextiel. Vloerkteed Beostvon

Josef Fronk. Ulf Moritz' innovolieve inlerieur-

îexîìel voor Sohco. Stofgeweven von hout door
Lenneke Longenhuiisen. En nog veel meer.
T/m 2ó ionuori 2014,

lexlielmuseum.nl
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