
 
 
 
 
 

Persbericht 
Augustus 2017 

 
THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE  
Een tentoonstelling die hedendaagse kunst met hedendaagse archeologie 
verbindt 
 
30.08 – 26.11.2017 | Dinsdag – Zondag  12.00 – 17.00 uur  

 
 

Kunst als archeologie en archeologie als kunst impliceert de belofte van 
interactie tussen deze beide gebieden waarmee we, op verschillende 
manieren, de ‘toestand van de mens’ proberen te onderzoeken om ons te 
verhouden tot en commentaar te geven op wat het betekent om mens te 
zijn. 
- Colin Renfrew 

 
Op 29 augustus 2017 opent, verspreid over drie Maastrichtse kunstinstellingen Van Eyck, 
Marres en Bureau Europa, de tentoonstelling The Materiality of the Invisible met werk van 
een dertigtal hedendaagse kunstenaars die archeologie als een methode voor hun eigen 
werk hanteren. Net zoals hedendaagse kunst niet onder een noemer te vangen is, is 



archeologie meer dan graven naar overblijfselen uit een onbekend verleden. In dit ruimere 
kader van beide disciplines concentreert zich de tentoonstelling The Materiality of the 
Invisible. 
 
Deelnemende kunstenaars: Lida Abdul, Semâ Bekirovic, Rossella Biscotti, Marinus Boezem, 
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, Joey Bryniarska & Martin Westwood, Leyla 
Cárdenas, Ruben Castro, Imran Channa, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, Mikhail Karikis 
& Uriel Orlow, Daniel Knorr, Jeroen Kooijmans, Irene Kopelman, Giuseppe Licari, Chaim 
van Luit, Mark Manders, Alice Miceli, RAAAF, Raewyn Martyn, Stéphanie Saadé, 
Fernando Sánchez Castillo, Oscar Santillan, Daniel Silver, Studio Ossidiana, Marjan 
Teeuwen, Leonid Tsvetkov, Maarten Vanden Eynde, Roy Villevoye & Jan Dietvorst, 
Matthew C. Wilson 
 
Curatoren: Lex ter Braak, Directeur Van Eyck en Huib Haye van der Werf, artistiek leider 
Van Eyck. Met dank aan Valentijn Byvanck, Directeur Marres, Huis voor Hedendaagse 
Cultuur en Saskia van Stein, Directeur Bureau Europa.  
 
De Van Eyck is een internationale, multidisciplinaire postacademie voor beeldende kunst, 
ontwerp en reflectie in Maastricht. Veelbelovende kunstenaars, ontwerpers, curatoren, 
fotografen, architecten en schrijvers vanuit de hele wereld krijgen in de academie de 
ruimte en de tijd om hun talenten te ontwikkelen. Zij hebben een eigen studio en kunnen 
gebruik maken van de goed geoutilleerde Labs. De Van Eyck heeft een (publiek) 
programma van samenwerkingsprojecten, tentoonstellingen, presentaties en lezingen; zij 
werkt samen met maatschappelijke partijen en partners uit de wetenschap en de kunsten. 
 
In Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, worden met tentoonstellingen, lezingen, 
onderzoek, performances en publicaties de beeldende kunsten in de breedste zin van het 
woord verkend. Samen met kunstenaars, muzikanten, vormgevers, koks en parfumeurs 
ontwikkelt Marres een nieuw vocabulaire voor de zintuigen en maakt tentoonstellingen 
waarbij je letterlijk in het kunstwerk stapt.  
 
Bureau Europa, platform voor architectuur en design biedt als presentatie- en 
netwerkorganisatie tentoonstellingen en andere activiteiten op het gebied van 
architectuur en vormgeving vanuit een sociaal maatschappelijke invalshoek. De blik van 
deze culturele instelling is allereerst gericht op Europa en de Euregio met de daaraan 
verbonden sociale en maatschappelijke agenda. 
janvaneyck.nl        marres.org               bureau-europa.nl 
 
Data  
29.08 - 6 PM – Opening bij Van Eyck     
30.08 – 29.10.2017  – Van Eyck en Bureau Europa 
30.08 – 26.11.2017  – Marres 
 
Open 
Van Eyck:   Maandag – Zondag 9:00 – 18:00  
Marres:   Dinsdag – Zondag 12:00 – 17:00   
Bureau Europa:  Woensdag – Zondag 11:00 – 17:00 



 
Locaties 
Van Eyck 
Academieplein 1 
6211 KM Maastricht 

Marres 
Capucijnenstraat 98 
6211 RT Maastricht 

Bureau Europa 
Boschstraat 9 
6211 AS Maastricht 

 
 
 

 
 
 

Note for the editors  

For more information, interviews and images, please contact: Immy Willekens – 

Communication & Marketing | Immy.willekens@marres.org or +31 6 48 15 72 86 

 


