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Kasteel Wijlre estate proudly presents Spirit of Kindergarten, an international
group exhibition about the relationship between the ideas of the German
educator Friedrich Fröbel (1782–1852) and modern and contemporary
art and architecture. The kindergarten is an avant-garde concept and
preschool pedagogy mostly used in Montessori education. However, less
well known is that its forms, imagery, and learning materials have long had
considerable influence on artists, designers and architects. We see traces
of Fröbel’s ideas in art historical movements such as Futurism, the Bauhaus
and geometric abstraction. As architect Frank Lloyd Wright once wrote: ‘The
smooth shapely maple blocks with which to build, the sense of which never
afterward leaves the fingers.’
Fröbel’s educational system’s emphasis on form and colour has a
strong affinity with Jo and Marlies Eyck’s art collection, for which these
elements have consistently informed their collecting. One might conclude
that Fröbel’s kindergarten alludes to a Gesamtkunstwerk like Kasteel Wijlre
estate; a place that inspires both young and old and where nature, art and
architecture converge.
Erich Weiss curated this group exhibition for the Hedge House. It
showcases the work of nine contemporary artists: Otto Berchem, Yonatan
Vinitsky, Francis Alÿs, Belén Uriel, Michel François, Eva Rothschild, David
Renggli, Irma Cohen, Erwin Wurm. Their work is connected with that
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Foreword

Spirit of Kindergarten

Met trots presenteert buitenplaats Kasteel Wijlre de internationale
groepstentoonstelling ‘Spirit of Kindergarten’ over de relatie
tussen het gedachtengoed van de Duitse opvoedkundige
Friedrich Fröbel (1782-1852) en moderne en hedendaagse kunst
en architectuur. Kindergarten is een avantgardistisch concept
en onderwijssysteem dat voornamelijk is toegepast binnen het
Montessorionderwijs. Minder bekend is echter dat de vormenen beeldtaal en de leermaterialen van grote invloed zijn geweest
– en nog altijd zijn – op kunstenaars, ontwerpers en architecten.
In de kunsthistorische stromingen als het futurisme, Bauhaus
en de geometrische abstractie zien wij de sporen terug van dit
gedachtengoed. Zo schreef architect Frank Lloyd Wright: ‘De
esdoorn houten blokken van Fröbel zitten tot op de dag van
vandaag in mijn vingers’.
De grote aandacht voor vorm en kleur in het onderwijssysteem van Fröbel heeft tevens een sterke verwantschap met
de kunstcollectie van Jo en Marlies Eyck waarin deze elementen
telkens het uitgangspunt vormen voor hun wijze van verzamelen.
Tevens zou je kunnen stellen dat Fröbels Kindergarten refereert
aan een Gesamtkunstwerk als buitenplaats Kasteel Wijlre; een
plek waar natuur, kunst en architectuur samenvallen en waar jong
en oud geïnspireerd raakt.
De groepstentoonstelling in het Hedge House is
samengesteld door Erich Weiss en toont het werk van negen
hedendaagse kunstenaars (Otto Berchem, Yonatan Vinitsky,
Francis Alÿs, Belén Uriel, Michel François, Eva Rothschild, David
Renggli, Irma Cohen, Erwin Wurm), en verbindt deze met het

estate

werk van moderne kunstenaars en architecten als Daan Van
Golden, Herman Hertzberger, Erwin Heerich, Ben Akkerman,
Bob Bonies, Frank Lloyd Wright, Ad Dekkers en Donald Judd.
De tentoonstelling vindt plaats in nauwe samenwerking met het
Nationaal Onderwijsmuseum, Museum Insel Hombroich (DE),
The Froebel Trust (UK), Wellcome Trust (UK) en auteur Norman
Brosterman (VS). Ik dank hen, alle bruikleengevers, fondsen,
Patronen, Vrienden en Founders voor hun onmisbare bijdrage.
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of modern artists and architects, such as Daan Van Golden, Herman
Hertzberger, Erwin Heerich, Ben Akkerman, Bob Bonies, Frank Lloyd Wright,
Ad Dekkers and Donald Judd. The exhibition is realised in association with
the National Education Museum (NL), Museum Insel Hombroich (DE), the
Froebel Trust (UK), the Wellcome Trust (UK) and author Norman Brosterman
(US). I should like to thank them and all lenders, funding bodies, patrons,
friends and founders for their indispensable contribution.
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A GARDEN
When I was invited to
conceive an exhibition for
Kasteel Wijlre’s Hedge
House, which is surrounded
by the estate’s wonderful
garden, a publication sprang
to mind that has long been
on my bedside table for
inspirational night-time
reading: Inventing
Kindergarten by American
artist and architect Norman
Brosterman. Published in
1997, it is the first
comprehensive book about
the origins of the
kindergarten, a revolutionary

preschool educational model
invented at the end of the
19th century by Friedrich
Fröbel, a charismatic
educator from Germany.
The invention’s name was
coined from the German
for ‘children’ and ‘garden’.
Fröbel’s concept was
so successful that it was
adopted worldwide to teach
young children in a new way
about art, design, science,
space, mathematics and
natural history. It was
undoubtedly as important as
Jean-Jacques Rousseau’s
groundbreaking 1762
publication Emile, or On
Education. Before Fröbel,
children younger than seven

never attended school or any
form of organised education.
The kindergarten was an
altogether new approach to
caring for infants, who are
taught play and emotional
and intellectual skills.
Fröbel considered
nature to be the universe’s
guiding principle, and so he
chose the garden as the
ideal setting for his
educational experiments.
From this, I made a
connection to the idyllic
setting or locus amoenus
that is Kasteel Wijlre estate.
As well as teaching about
nature, Fröbel also
encouraged singing,
dancing, and storytelling.
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Toen ik werd uitgenodigd om een tentoonstelling te maken voor het Hedge
House van Kasteel Wijlre, dat omgeven is door de prachtige tuin van het
landgoed, kwam er een publicatie in me op die al een tijdje op mijn nachtkastje
ligt ter inspiratie: Inventing Kindergarten van de Amerikaanse kunstenaar en
architect Norman Brosterman. Het is gepubliceerd in 1997 en is het eerste
uitgebreide boek over de oorsprong van de Kindergarten, een revolutionair
voorschools onderwijsmodel dat aan het einde van de 19e eeuw is uitgevonden
door Friedrich Fröbel, een charismatische opvoeder uit Duitsland. De naam
kindergarten is bedacht uit het Duits voor ‘kinderen’ en ‘tuin’.
Het concept van Fröbel was zo succesvol dat het wereldwijd werd
overgenomen om jonge kinderen op een nieuwe manier kennis te laten maken
met kunst, design, wetenschap, ruimte, wiskunde en natuurgeschiedenis. Het
was ongetwijfeld net zo belangrijk als Jean-Jacques Rousseau’s baanbrekende
publicatie uit 1762 Emile, of Over de opvoeding. Vóór Fröbels ideeën gingen
kinderen jonger dan zeven nooit naar school of enige vorm van georganiseerd
onderwijs. De Kindergarten was een geheel nieuwe benadering van de zorg
voor jonge kinderen, waar spel en emotionele en intellectuele vaardigheden
worden aangeleerd.
Fröbel beschouwde de natuur als het leidende principe van het
universum en daarom koos hij de tuin als de ideale omgeving voor zijn
educatieve experimenten. Hieruit heb ik een verbinding gemaakt met de
idyllische omgeving of locus amoenus die landgoed Kasteel Wijlre is.
Naast onderwijs over de natuur, moedigde Fröbel ook zang, dans en
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One of his early protégées
and assistants, Ms Bertha
Von Marenholtz Büllow,
compiled an inventory of the
‘natural needs of earliest
childhood’. It lists the basic
demands of Fröbel’s
programme, which should
satisfy:
1. The need for physical
movement, through
gymnastic games that
develop the limbs.
2. A child’s need to occupy
oneself in a plastic
fashion, through exercises
that produce manual
dexterity and develop the
senses.
3. A child’s need to create
through small tasks that

4.

5.

6.

7.

develop one’s artistic
faculties.
A child’s need to know, or
natural curiosity, engaging
in observing, examining,
comparing (which is how
intellectual development
is brought about)
A child’s tendencies to
cultivate and care for,
through gardening and
carrying out small tasks,
which result in the
development of the heart
and the conscience.
The need to sing, through
games and songs, which
produce the development
of feelings and aesthetic
taste.
The need to live in society,

through life in the
kindergarten community:
this mode of existence
produces social virtues.
8. The deepest need of the
soul: to find the reason
behind things, to find
God.
I like her list’s straightforwardness, religious
inspiration and unambiguous
female touch. She recapitulates the kindergarten
system with the precision
of a mother using a kitchen
knife.
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Brostermans analyse van Fröbels doelen en onderwijsfilosofie fascineert
me. Hij laat zien dat de ontwerpideeën die Fröbel onderwees een voorbode
waren van de esthetische kracht van geometrische abstractie. Hij vergelijkt
de opkomst van de kindergarten met de daaropvolgende opkomst van
abstracte kunst en moderne architectuur. Veel beroemde kunstenaars gingen
immers naar de kindergarten, zoals Georges Braque, Piet Mondriaan, Paul
Klee, Frank Lloyd Wright, Samuel Buckminster Fuller en Le Corbusier. Dit
revolutionaire onderwijssysteem heeft dus zeker de loop van de 20ste-eeuwse
kunstgeschiedenis beïnvloed.
Deze genealogie is een perfecte introductie van mijn tentoonstellingsproject en selectie van kunstwerken uit de bewonderenswaardige collectie van
Jo en Marlies Eyck, die deels gehuisvest is in Bonnefanten, Maastricht. Ik heb
voornamelijk minimale hedendaagse kunstwerken geselecteerd die een verband
illustreren tussen de vormen en kleuren van deze buitengewone kunstenaars en
de ‘geest’ van de kindergarten.
Ik vond veel abstracte stukken in de Eyck-collectie en herinnerde me
een gedeelte van Brostermans boek dat de Fröbelgaven uitvoerig analyseert.
Deze gaven, aanvankelijk genummerd van één tot zes, waren houten blokken en
vlakken bedoeld om de verbeelding van een kind te onderwijzen en te prikkelen.
Deze tentoonstelling begint met bruiklenen uit de collectie van
het Nationaal Onderwijsmuseum en zet deze af tegen overeenkomende
hedendaagse kunstwerken.
Ik denk dat Ben Akkermans Untitled (Blauwe Ruit) met enige verbeelding
vergelijkbaar is met de gekleurde houten mozaïek stukken van Fröbel gave 7.
Het doet me ook denken aan de mozaïek vlakken die Fröbel gebruikte om
11
ABSTRACT AND
MODERN ART

Corbusier. So this
revolutionary educational
system certainly influenced
Brosterman’s analysis of
the course of 20th-century
Fröbel’s goals and
art history.
educational philosophy
This genealogy perfectly
fascinate me. He shows that introduces my exhibition
the design ideas Fröbel
project and selection of
taught prefigured the
artworks from Jo and Marlies
aesthetic power of geometric Eyck’s admirable collection,
abstraction. He compares
which is partly housed at
the emergence of the
Bonnefanten, Maastricht. I
kindergarten to the
have selected mostly minimal
subsequent rise of abstract
contemporary artworks that
art and modern architecture. illustrate a connection
Indeed, many famous artists between these extraordinary
attended kindergarten, such artists’ forms and colours
as Georges Braque, Piet
and the ‘spirit’ of the
Mondrian, Paul Klee, Frank
kindergarten.
Lloyd Wright, Samuel
I found many abstract
Buckminster Fuller and Le
pieces in the Eyck collection

and remembered a section
of Brosterman’s book that
exhaustively analyses the
Fröbel Gifts. These gifts,
initially numbered one to six,
were wooden blocks and
tiles meant to educate and
galvanise a child’s
imagination.
This exhibition begins
with objects loaned from the
National Museum of
Education’s collection and
contrasts them with similar
contemporary artworks.
I believe that, with some
imagination, Ben Akkerman’s
Untitled (Blue Diamond) is
comparable to the coloured
wooden tiles of Fröbel Gift 7.
It also reminds me of the
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Ik hou van de rechtlijnigheid, religieuze inspiratie en ondubbelzinnige vrouwelijke
inslag van haar lijst. Een samenvatting van het kindergarten systeem met de
precisie van een moeder met een keukenmes.
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het vertellen van verhalen aan. Een van zijn vroege protegés en assistenten,
mevrouw Bertha Von Marenholtz Büllow, stelde een inventaris op van de
‘natuurlijke behoeften van de vroegste jeugd’. Het bevat de basisvereisten van
het programma van Fröbel, dat zou moeten voldoen aan:
1. De behoefte aan fysieke beweging, door middel van gymnastische spelletjes
die de ledematen ontwikkelen.
2. De behoefte van een kind om zich op een plastische manier bezig te
houden, door middel van oefeningen die handvaardigheid genereren en de
zintuigen ontwikkelen.
3. De behoefte van een kind om te creëren door middel van kleine oefeningen
die het artistieke vermogen ontwikkelen.
4. De behoefte van een kind om te begrijpen, of natuurlijke nieuwsgierigheid
door te observeren, te onderzoeken, te vergelijken (zo komt de intellectuele
ontwikkeling tot stand).
5. De aandrang van een kind om te onderhouden en te zorgen, door middel van
tuinieren en het uitvoeren van kleine taken, die resulteren in de ontwikkeling
van het hart en het geweten.
6. De noodzaak om te zingen, door middel van spelletjes en liedjes, die de
ontwikkeling van gevoelens en esthetische smaak bewerkstelligen.
7. De diep gevoelde behoefte om in de samenleving te leven, door het leven in
de kleutergemeenschap: deze bestaanswijze brengt sociale deugden voort.
8. De diepste behoefte van de ziel: de reden achter dingen vinden, God vinden.
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tiles Fröbel used to make
playful plans and figures. As
does Yonatan Vinitsky’s
black and white painting
representing a flat puzzle.
Bob Bonies’ analysis of
complementary colours looks
scientific and didactic.
Indeed, the primary and
secondary colours
reminiscent of our early
school years are what Fröbel
used when teaching his
pupils with Gift 1.
Some Ad Dekker
sculptures also evoke
Fröbel’s universe. His
objective and abstract forms
use a basic geometry that is
classic and pure. They
suggest Fröbel-inspired toys

from our childhood that left
their Freudian impact on our
collective subconscious. It is
also worth remembering that
Donald Judd started out
designing furniture for the
bedroom of his children
Rainer and Flavin. He made
practical items, such as their
beds, school desks and
chairs, based on forms found
in the classic Fröbel Gifts.
The minimal sculptures and
some of the objects he
designed afterwards bear an
echo of these first
experiments.

GIFTS
Fröbel Gifts have many
functions. They intend to
awaken talent in the child
and are essential tools and
instruments for achieving
educational goals. They are
meant to develop a child’s
curiosity. Essentially, Fröbel’s
teaching employed active
participation and experience.
While playing, children
discover personal skills and
all the possibilities the
objects can inherit from the
child’s imagination.
W. N. Hailmann, an
American adherent of
Fröbel’s system, made the
following analysis: ‘The gift

Introductie

Fröbelgaven hebben veel functies. Ze zijn bedoeld om talent bij het kind
te wekken en zijn essentiële hulpmiddelen en instrumenten om educatieve
doelen te bereiken. Ze zijn bedoeld om de nieuwsgierigheid van een kind te
ontwikkelen. In wezen maakte het onderwijs van Fröbel gebruik van actieve
deelname en ervaring. Al spelend ontdekken kinderen persoonlijke vaardigheden
en alle mogelijkheden die de objecten kunnen verkrijgen door hun verbeelding.
W. N. Hailmann, een Amerikaanse aanhanger van het systeem van Fröbel,
maakte de volgende analyse: ‘De gave geeft het kind een nieuwe kosmos, ermee

Spirit of Kindergarten

KASTEEL WIJLRE

GAVEN

te werken fixeert de indrukken die de gave oproept. De gave genereert activiteiten,
de bezigheid nodigt ook uit tot het controleren, het aanpassen, het transformeren
en het creëren van activiteiten. De gave leidt tot ontdekking; de activiteit tot
inventiviteit. De gave geeft inzicht; de mogelijkheden, macht.’
Deze wens naar interactie motiveerde mij om werken te laten zien van
hedendaagse kunstenaars die de toeschouwer eerder als een actieve deelnemer
dan als een passieve toeschouwer beschouwen. Hun speelse kunst roept
bijzondere ervaringen op en gebruikt elementen van performance, dans en theater.
De One Minute Sculptures van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm
zijn korte acties met een de duur van 60 seconden. Zijn bijdrage, ironisch
getiteld Astronomical Purpose, nodigt uit tot deelname aan de tentoonstelling en
voorziet ons van getekende instructies en twee gele tennisballen op een egale
witte sokkel. Deze alledaagse voorwerpen doen ons denken aan de Fröbelgave
1, een set van zes zachte ballen in primaire en secundaire kleuren. De tekening
vraagt je om een minuut de tijd te nemen om de ballen verticaal onder je kin te
klemmen. Dit werk is deels kant-en-klaar, deels performance en bevraagt de
sculptuur in relatie tot de schaal van het menselijk lichaam. Geïnspireerd door
de Pass-stücke (passtukken) van de tevens uit Oostenrijk afkomstige Franz
West, en de Singing Sculpture van Gilbert & George, verkennen de sculpturen
van Erwin Wurm de grenzen van hun verschijning.
De uitnodiging van Michel Francois aan de kijker is nog directer: hij
presenteert zijn fotografisch werk als posters op de grond gestapeld en vraagt
de kijker om de kunst op te rollen en mee naar huis te nemen. Francois daagt zo
de museumregels uit: over het algemeen mag je een kunstwerk niet aanraken
en zeker niet meenemen. Dit werk wil dat de kijker gelijkheid als subtiel complex
en gelaagd beschouwt. Het verwijst naar de baanbrekende ‘stapels’ van Felix
Gonzalez-Torres, stapels affiches waarvan de beelden de bewustwording van
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gives the child a new
cosmos, the occupation fixes
the impressions made by the
gift. The gift only invites
arranging activities, the
occupation invites also
controlling, modifying,
transforming, creating
activities. The gift leads to
discovery; the occupation to
invention. The gift gives
insight; the occupation,
power.’
These desires to interact
motivated me to invite
contributions from
contemporary artists that
may consider the viewer as
an active participant rather
than a passive observer.
Their playful art provokes

exceptional experiences and
uses elements of
performance, dance and
theatre.
Austrian artist Erwin
Wurm’s One Minute
Sculptures are short actions
held for 60 seconds. His
contribution, ironically titled
Astronomical Purpose,
invites our participation in
the exhibition, providing us
with drawn instructions and
two yellow tennis balls on a
featureless white plinth.
These everyday objects
remind us of the Fröbel Gift
1, a set of six soft balls in
primary and secondary
colours. The drawing asks
you to spend a minute

clasping the balls vertically
under your chin. This work is
part ready-made, part
performance and asks about
sculpture’s relationship to
the human body’s scale.
Inspired by fellow Austrian
Franz West’s Pass-stücke
(fitting pieces) and Gilbert &
George’s Singing Sculpture,
Erwin Wurm’s sculptures
explore the limits of their
presentation.
Michel Francois’
invitation to the viewer is
even more direct: he
presents his photographic
work as posters stacked on
the floor and asks the viewer
to roll up the art and take it
home. Francois therefore
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speelse voorstellingen en figuren te maken. Net als het zwart-wit schilderij
van Yonatan Vinitsky dat een platte puzzel voorstelt. Bob Bonies’ analyse van
complementaire kleuren ziet er wetenschappelijk en didactisch uit. Inderdaad,
de primaire en secundaire kleuren die doen denken aan onze vroege schooljaren
is wat Fröbel gebruikte om zijn leerlingen te onderwijzen met gave 1.
Sommige sculpturen van Ad Dekker roepen ook het universum van
Fröbel op. Zijn objectieve en abstracte vormen gebruiken een basisgeometrie
die klassiek en puur is. Ze suggereren op Fröbel geïnspireerd speelgoed uit
onze kindertijd dat hun Freudiaanse impact op ons collectieve onderbewustzijn
heeft achtergelaten. Het is ook de moeite waard te weten dat Donald Judd begon
met het ontwerpen van meubels voor de slaapkamer van zijn kinderen Rainer en
Flavin. Hij maakte praktische items, zoals hun bedden, schoolbanken en stoelen,
op basis van vormen uit de klassieke Fröbelgave. De minimale sculpturen en
enkele van de objecten die hij nadien ontwierp, weerspiegelen deze eerste
experimenten.

challenges museum display
rules: in general, you cannot
touch the artwork and
certainly not take it with you.
This work wants the viewer
to consider democracy as
subtly complex and
multi-layered. It references
Felix Gonzalez-Torres’s
groundbreaking ‘stacks’,
piles of posters whose
images sought to raise
public awareness of the
emerging HIV and AIDS
crisis of the late 1980s.
By taking a poster and
displaying it in the home, the
viewer is the artwork’s
messenger and allows it to
continue acting on the world.
The viewer is implicated in

the artistic process –
relocating the art to a new
setting provokes discussion
about the image and its
message.
Another invitation the
viewer receives is via David
Renggli’s cheery Good Vibe
Gongs. The viewer can play
the coloured circular steel
discs to induce the titular
promise of good vibes and
happiness. Perhaps we’d like
to do the same with
Compositions, the giant
wooden flute it is exhibited
with. However, we are more
impressed by the flute’s
scale and the fact that it is
too big for human hands. It is
solid, not hollow, and looks

like a material implosion.
The playing holes shun their
usual configuration on the
flute’s surface. Its
obsoleteness bestows a
weird and surreal aura.
We can seek refuge
from this musical
instrument’s imposing
shadow by taking part in
Otto Berchem’s Maypole
Dance installation. A post is
adorned with colourful
ribbons, but these primary
coloured streamers hide a
secret. Berchem has created
a personal chromatic
alphabet based on Jorge
Adoum and Vladimir
Nabokov’s texts, studies on
synaesthesia, and Peter
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verkeerslichten, vlaggen, uniformen, zelfs mode en alledaagse kledij. Sinds
zijn verhuizing naar Bogota vanuit Amsterdam is de kunstenaar geïnteresseerd
geraakt in hoe een onschuldige esthetische voorstelling een sociaal-politieke
lezing kan verbergen. Kleuren kunnen inderdaad een middel zijn om politieke
boodschappen of propaganda uit te dragen.
In de fotoserie van Daan van Golden bij de ingang van de tentoonstelling
wordt ook gedanst. We zien zijn dochter Diana, gekleed in een rode rok en
topje, voor een blauw monochroom schilderij van Yves Klein een poging tot
een radslag doen. Het is een onschuldige, oneerbiedige daad die plaatsvindt
onder het geamuseerde oog van haar vader. De beelden komen uit de serie
Youth is an Art, een emblematische verzameling van portretten van zijn
jonge dochter. Van Golden maakte deze foto in Museum Insel Hombroich.
Toevallig worden tegenover deze foto’s twee werken uit de collectie van dit
museum gepresenteerd. Het minimale werk van Erwin Heerich - plannen
en voorbereidende tekeningen voor architectonische constructies - staat in
contrast met de geestigheid en humor van Van Goldens foto. In de werken van
Heerich herontdekken we echter hoe kunstenaars en architecten geobsedeerd
zijn door elementaire geometrische vormen.
De aanwezigheid van Diana van Golden in de tentoonstelling is
vergelijkbaar met een ander ondeugend meisje in deze tentoonstelling: het
raadselachtige anonieme schoolmeisje, een karakter gecreëerd door Irma
Cohen. Buiten het Hedge House staat een uitvergrote en mysterieuze Fröbelblokkendoos die ons verwelkomt bij het betreden van de tentoonstelling. Hier
binnenin, in het donkere interieur is een muurtekening te zien: een teaser
voor een ongedefinieerde manga-film waarin het anonieme meisje voorkomt.
Haar verhaal is complex. Irma creëerde haar voor een onderzoeksproject over
ecologie waarin wetenschappers en kunstenaars hun krachten bundelen om
15
Saville’s emblematic designs
for early releases by English
rock band New Order, such
as Blue Monday. Each colour
represents a letter. If we
apply Berchem’s code when
walking or dancing around
the pole, we can unravel the
sentence WE>ARE >THE
>REVOLUTION. Like an
astute choreographer,
Berchem seduces us to
dance and be participants of
his ‘movement’. His work
makes us ponder the colour
codes that influence our
daily life: traffic lights, flags,
uniforms, even fashion and
everyday attire. Since moving
to Bogota from Amsterdam,
the artist became interested

in how an innocent aesthetic
representation can hide
socio-political readings.
Colours can indeed be a
means for transmitting
political messages or
propaganda.
Daan van Golden’s
series of photographs at the
exhibition’s entrance also
feature dancing. We see his
daughter, Diana, dressed in
a red skirt and top, doing
cartwheels in front of a blue
Yves Klein monochrome
painting. It is an innocent,
irreverent act made under
her father’s amused eye. The
images are from the series
Youth is an Art, an
emblematic collection of

portraits of his young
daughter. Van Golden took
this picture at Museum Insel
Hombroich. Coincidentally,
two works loaned from this
museum’s collection are
presented opposite the
photographs. Erwin
Heerich’s minimal work –
plans and preparatory
drawings for architectural
constructions – contrast with
Van Golden’s photograph’s
wit and humour. However,
in Heerich’s creations, we
rediscover how artists and
architects are obsessed with
elemental geometric forms.
Diana van Golden’s
presence in the show is
similar to another naughty
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het publiek over de opkomende hiv- en aidscrisis van de late jaren tachtig
probeerden te vergroten. Door een poster mee te nemen en deze thuis te
tonen, is de kijker de boodschapper van het kunstwerk en kan zo de wereld
blijven beïnvloeden. De toeschouwer is betrokken bij het artistieke proces - het
verplaatsen van de kunst naar een nieuwe setting roept discussie op over het
beeld en zijn boodschap.
Een andere uitnodiging die de kijker ontvangt is via de vrolijke Good
Vibe Gongs van David Renggli. De kijker kan de gekleurde ronde stalen schijven
bespelen om de in de titel beloofde goede vibes op te wekken. Misschien willen
we hetzelfde doen met Compositions, de gigantische houten fluit waarmee het
samen wordt tentoongesteld. We zijn echter meer onder de indruk van de maat
van de fluit en het feit dat deze te groot is voor mensenhanden. Het is stevig,
niet hol, en ziet eruit als een materiële implosie. De speelgaten wijken af van hun
gebruikelijke plaats op het oppervlak van de fluit. Het in onbruik zijn geeft een
rare en surrealistische uitstraling.
Weg van de imposante schaduw van dit muziekinstrument vinden
we een veilige toevluchtsoord door deel te nemen aan de mei-paal dans
installatie van Otto Berchem. Een paal is versierd met kleurrijke linten, maar
deze primair gekleurde linten verbergen een geheim. Berchem creëerde een
persoonlijk chromatisch alfabet op basis van de teksten van Jorge Adoum en
Vladimir Nabokov, studies over synesthesie en Peter Saville’s emblematische
ontwerpen voor vroege uitgave van de Engelse rockband New Order, zoals
Blue Monday. Elke kleur staat voor een letter. Als we de code van Berchem
toepassen bij het lopen of dansen rond de paal, kunnen we de zin WE>ARE
>THE>REVOLUTION ontrafelen. Als een scherpzinnige choreograaf verleidt
Berchem ons om te dansen en deel te nemen aan zijn ‘beweging’. Zijn werk
doet ons nadenken over de kleurcodes die ons dagelijks leven beïnvloeden:

girl featured in this exhibition:
the enigmatic anonymous
schoolgirl character created
by Irma Cohen. Outside
the Hedge House stands
an enlarged and mysterious
Fröbel box that welcomes us
when entering the exhibition.
Inside its dark interior is a
wall drawing: a teaser for
an undefined manga movie
which features the
anonymous girl. Her story
is complex. Irma created her
for a research project on
ecology in which scientists
and artists join efforts to
safeguard the Mar Menor
coastal lagoon in the Region
of Murcia, Spain. The
schoolgirl is from the cast of

a promotional campaign
Cohen devised to highlight
the problematic situation
facing the Mar Menor’s
natural micro-climate due
to industrial and agricultural
pollution, tourism and
catastrophic urban planning.
The girl is the diminutive
hero, a little mermaid fighting
for the ecological cause.
Irma Cohen sees her as an
exemplar of Fröbel’s respect
for nature. He taught
children to care about nature
and love plants and animals.
Cohen’s girl uses the
exhibition site to continue
campaigning. Despite being
trapped in a dark underworld
presented inside the gigantic

Fröbel box, struggling to find
solutions for problems that
are out of control, she invites
us to become activists like
her. She wants us to find
answers by collecting cards
for a card game scattered
around the Hedge House
contemporary art pavilion.
By taking the cards home
and colouring them in,
we become aware of the
importance of behaving
in an environmentally
responsible way.
Children – boys in this
case – also play a prominent
role in Eva Rothschild’s
video Boys and Sculpture.
It shows what happens
during an experiment the
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met creatie, destructie en de materiële wereld.
Eva Rothschild presenteert ook een installatie die bestaat uit klassieke
modernistische vormen die lijken op de zes originele Fröbelgaven. Als Ierse
kunstenaar laat Rothschild zich inspireren door landgenoot Eileen Gray, de
bekende architect en ontwerper. De hedendaagse sculpturen van de kunstenaar
hebben hoekige stijlkenmerken die typisch zijn voor het Bauhaus en het
Russische Constructivisme. Haar verfijnde geweven tapijt Rings of Saturn
verwijst visueel naar kunstnijverheid en het Amerikaanse wandtapijt uit de jaren
zestig, en kan ook worden gezien als een afstammeling van het weefpapier van
Fröbel gave 14.
Voor een speciaal evenement van één dag kan je de kinderspelen van
Francis Alÿs ontdekken, een groeiende reeks korte video’s die de activiteiten
documenteren van kinderen die spelen op plaatsen die worden beschouwd als
conflictgebieden. We zien hoe kinderen - zelfs in moeilijke omstandigheden zonder vooroordelen bij elkaar komen en spelen. De optimistische boodschap
van de serie toont de buitengewone verbindende kracht van het spel en het
vermogen ons ramp en oorlog te doen vergeten. De geselecteerde video’s
tonen kinderen in de straten van Afghanistan, aan de Mexicaanse grens, in
een Iraans vluchtelingenkamp, in Venezuela en Nepal. De serie toont ook de
universele taal van spelletjes.
De Spaanse kunstenaar Belén Uriel maakt sculpturen, foto’s en
installaties op basis van haar analyse van moderne architectuur. Haar
overtuiging dat ‘om de regels te overtreden, je ze eerst moet kennen en
domineren’ onderstreept haar onderzoek. The Fairy Place is een sculptuur
gebaseerd op een origineel bouwpakket ontworpen door de Duitse architect
Bruno Taut (1880–1938) in 1920. Taut was een utopische architect die
bekend stond om zijn Glass House, gebouwd voor de Deutscher Werkbund17
artist devised as a commission for the Whitechapel Art
Gallery in London. Her video
documents the behaviour of
a group of schoolboys aged
6 to 12 who were left alone
in an exhibition space filled
with sculptures by the artist.
For the experiment, the boys
receive no instruction or
explanation, and nobody
supervises them. The boys
begin by hesitantly
interacting with the space.
Soon, they start handling the
objects. Eventually, they raze
the sculptures, revelling in
play and destruction. The
film studies the boys’
physical interactions with
making, destruction and the

material world.
Eva Rothschild also
presents an installation
composed of classic
modernist forms that
resemble the six original
Fröbel Gifts. As an Irish
artist, Rothschild takes
inspiration from compatriot
Eileen Gray, the renowned
architect and designer.
The artist’s contemporary
sculptures have angular
stylistic features typical of
the Bauhaus or Russian
Constructivism. Rings of
Saturn, her sophisticated
woven carpet, visually refers
to arts and crafts and 1960s
American tapestry and can
also be seen as a

descendant of the weaving
papers in Fröbel Gift 14.
For a one-day-only
special event, you can
discover Francis Alys’s
Children’s Games, a growing
series of short videos
documenting the activities
of children playing in places
deemed to be conflict zones.
We witness how – even
in trying circumstances
– children gather, without
prejudice, and play. The
series’ optimistic message
demonstrates play’s
extraordinary unifying power
and ability to make us forget
about disaster and war.
The selected videos show
children in Afghanistan’s
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de kustlagune van Mar Menor in de regio Murcia, Spanje, te beschermen.
Het schoolmeisje is afkomstig uit de cast van een promotiecampagne die
Cohen bedacht om de aandacht te vestigen op de problematische situatie
van het natuurlijke microklimaat van de Mar Menor als gevolg van industriële
en agrarische vervuiling, toerisme en catastrofale stadsplanning. Het meisje
is de kleine held, een kleine zeemeermin die vecht voor de ecologische zaak.
Irma Cohen ziet haar als een voorbeeld van Fröbels respect voor de natuur.
Hij leerde kinderen om voor de natuur te zorgen en van planten en dieren te
houden. Het door Cohen gecreëerde karakter gebruikt de tentoonstellingsruimte
om campagne te voeren. Ondanks het feit dat ze gevangen zit in een donkere
onderwereld die wordt gepresenteerd in de gigantische Fröbel-blokkendoos en
moeite heeft om oplossingen te vinden voor problemen die uit de hand lopen,
nodigt ze ons uit om een activist te worden zoals zij. Ze wil dat we antwoorden
vinden door kaarten te verzamelen voor een kaartspel dat verspreid is over het
Hedge House paviljoen voor hedendaagse kunst. Door de kaarten mee naar
huis te nemen en in te kleuren, worden we ons bewust van het belang om ons
op een milieuverantwoorde manier te gedragen.
Kinderen - jongens in dit geval - spelen ook een prominente rol in de
video Boys and Sculpture van Eva Rothschild. Het laat zien wat er gebeurt
tijdens een experiment dat de kunstenaar heeft opgezet in opdracht van de
Whitechapel Art Gallery in Londen. Haar video documenteert het gedrag van
een groep schooljongens van 6 tot 12 jaar die alleen werden achtergelaten in
een tentoonstellingsruimte vol met sculpturen gemaakt door de kunstenaar. Voor
het experiment krijgen de jongens geen instructie of uitleg en niemand begeleidt
hen. De jongens gaan aarzelend een interactie aan met de ruimte. Al snel
beginnen ze aan de sculpturen te zitten, om deze uiteindelijk kapot te maken in
een spel van vernieling. De film bestudeert de fysieke interactie van de jongens

streets, at the Mexican
border, in an Iranian refugee
camp, in Venezuela and
Nepal. The series also
shows the universal
language of games.
Spanish artist Belén
Uriel makes sculptures,
photographs and
installations based on
her analysis of modern
architecture. Her conviction
that ‘to break the rules, you
first have to know and
dominate them’ underscores
her research. The Fairy Place
is a sculpture informed by an
original construction kit
designed by the German
architect Bruno Taut
(1880–1938) in 1920. Taut

was a utopian architect
known for his Glass House,
built for the Cologne
Deutscher Werkbund
Exhibition in 1914. The
building symbolises a new
era in which novel materials
bring about social change.
Uriel’s version of the
construction kit is of a similar
dome made from large
colourful glass blocks. They
are set on a white octagonal
plinth whose shape echoes
the packaging typically used
for traditional Spanish cakes.
Glass fascinates Uriel
because it is a contradictory
construction material: it is
hard and solid, yet fragile
and possibly hazardous.

Bauhaus architects
and Le Corbusier thought
concrete was one of the
materials that would bring
about a social revolution.
Uriel uses it to create
minimal compositions,
scale models for possible
buildings or pedestals. She
then archives them in the
manner of architectural
studies. Uriel uses the solid,
heavy matter of concrete for
these constructions, evoking
the playing blocks of Fröbel
Gift 3, 4 and 5. Belen Uriel’s
singular creations’ poetic
quality derives from them
being loaded with their
opposite – the immovable
blocks look like toys, and the
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solid glass construction is
ultimately delicate.
Her studies are perfect
accompaniments to Herman
Hertzberger’s elegant
architectural drawings for
kindergartens in the
Netherlands. Like him,
renowned architect Frank
Lloyd Wright was also a
proud kindergarten child and
said of the influence Fröbel’s
blocks had on his work: ‘The
smooth shapely maple
blocks with which to build,
the sense of which never
afterward leaves the fingers:
so form becomes feeling.’
His mother bought them at
the Philadelphia Centennial
Exposition, expecting her

son would go into building
– and he did. Fascinated by
the toys, much of his
childhood experiments with
the geometric shapes
influenced his later work.
An essential aspect of
Fröbel’s philosophy was to
instil personal will and
individual opinion. One way
of teaching this to children is
storytelling. Indeed, Fröbel’s
educational model prioritised
inventiveness and creativity.
I hope this exhibition
also sets the viewers’ mind in
motion. I want to invite them
to play using all of their
senses and write their own
story, interpreting this
presentation’s varied

artworks and related objects.
It is a privilege to invite
the viewer for an
adventurous walk through
this private playground – this
exceptional garden – that
will bring back memories of
childhood and innocence
and open our eyes to the
inherent beauty of simple
forms and structures.
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Een essentieel aspect van de filosofie van Fröbel was om persoonlijke
wil en individuele mening bij te brengen. Een manier om dit aan kinderen te
leren, is door verhalen te vertellen. Het onderwijsmodel van Fröbel gaf inderdaad
prioriteit aan inventiviteit en creativiteit.
Ik hoop dat deze tentoonstelling ook de kijkers in beweging zet. Ik
wil hen uitnodigen om met al hun zintuigen te spelen en hun eigen verhaal te
schrijven, waarbij ze de gevarieerde kunstwerken en aanverwante objecten van
deze presentatie interpreteren.
Het is een voorrecht om de kijker uit te nodigen voor een avontuurlijke
wandeling door deze privéspeeltuin, - deze uitzonderlijke tuin - die herinneringen
aan de kindertijd en onschuld zal oproepen en onze ogen zal openen voor de
inherente schoonheid van eenvoudige vormen en structuren.
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tentoonstelling in Keulen in 1914. Het gebouw symboliseert een nieuw
tijdperk waarin nieuwe materialen sociale verandering teweegbrengen. Uriels
versie van de constructie is een vergelijkbare koepel gemaakt van grote
kleurrijke glazen blokken. Ze staan op een witte achthoekige sokkel waarvan
de vorm overeenkomt met de typerende verpakking die wordt gebruikt voor
traditionele Spaanse taarten. Glas fascineert Uriel omdat het een tegenstrijdig
constructiemateriaal is: het is hard en solide, maar toch kwetsbaar en mogelijk
gevaarlijk.
Bauhaus-architecten en Le Corbusier dachten dat beton een van
de materialen was die een sociale revolutie teweeg zouden brengen. Uriel
gebruikt het om minimale composities te creëren, schaalmodellen voor
mogelijke gebouwen of sokkels. Ze archiveert ze vervolgens op de manier van
architectuurstudies. Uriel gebruikt de stevige, zware materie van beton voor
deze constructies, die doen denken aan de speelblokken van Fröbelgave 3, 4 en
5. De poëtische kwaliteit van de unieke creaties van Belén Uriel komt voort uit
het feit dat ze worden geladen met hun tegendeel - de immobiele blokken zien
eruit als speelgoed, en de solide glazen constructie is uiterst delicaat.
Uriels studies passen perfect bij Herman Hertzbergers elegante
architectuurtekeningen voor kleuterscholen in Nederland. Net als hij was de
beroemde architect Frank Lloyd Wright ook een trots kindergarten kind en zei
hij over de invloed die de blokken van Fröbel op zijn werk hadden: ‘De gladde
welgevormde esdoornblokken om mee te bouwen, waarvan het gevoel daarna
nooit de vingers verlaat: vorm wordt gevoel.’ Zijn moeder kocht ze op de
Centennial Exposition in Philadelphia, in de verwachting dat haar zoon zou gaan
bouwen - en dat deed hij. Gefascineerd door het speelgoed, hebben veel van
zijn experimenten uit zijn kindertijd met de geometrische vormen zijn latere werk
beïnvloed.
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Friedrich Fröbel
Circa 1850-1900
Collectie: Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht
/ Collection: National Museum of Education, Dordrecht

Herman Hertzberger
Schetsen Apolloscholen: Montessorischool en Willemsparkschool (Amsterdam), 1980
/ Sketches for Apollo Schools: Montessori School and Willemspark School (Amsterdam), 1980
Inkt op calqueerpapier / Ink on tracing paper
29,7 ˟ 21 cm
Collectie: Stichting Het Nieuwe Instituut, bruikleen H. Hertzberger
/ Collection: Stichting Het Nieuwe Instituut, loan from H. Hertzberger

3e gave doos Friedrich Fröbel
/ 3rd Friedrich Fröbel gift box
Gave doos Friedrich Fröbel
/ Friedrich Fröbel gift box
2e gave doos Friedrich Fröbel
/ 2nd Friedrich Fröbel gift box

3		

Doos met ijzeren ringen Friedrich Fröbel
/ Friedrich Fröbel Box of Iron Rings
Doos met mozaïek vlakken Friedrich Fröbel
/ Friedrich Fröbel Mosaic Box
Vlechtwerkje leerling zwart-wit met vlechtpen
/ Black and white woven mat by student with threading pen
Doos met vlechtmatjes
/ Box with weaving mats
Envelop ‘Bouwgaven van Fröbel’ met kaarten
/ ‘Fröbel Gift’ envelope with cards

Herman Hertzberger
Maquette Apolloscholen: Montessorischool en Willemsparkschool (Amsterdam), 1980
/ Model for Apollo Schools: Montessori School and Willemspark School (Amsterdam), 1980
Karton, kunststof, hout / Cardboard, plastic, wood
90 ˟ 37,5 ˟ 34,4 cm
Collectie: Stichting Het Nieuwe Instituut, bruikleen H. Hertzberger
/ Collection: Stichting Het Nieuwe Instituut, loan from H. Hertzberger

4		

6		

Frank Lloyd Wright
Ontwerp Blossom House, Chicago, 1892
/ Blossom House, Chicago, 1892
Reproductie / Reproduction
30 ˟ 18 cm

Irma Cohen
SEA GARTEN, 2021
Grafische interventie Sea Garten door Irma Cohen, 2021
/ Graphic intervention on framed kindergarten photography
Stickers met opdruk / Printed stickers
61 ˟ 80 cm

5
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Daan van Golden
Insel Hombroich, 1988
/ Insel Hombroich, 1988
C print
24 ˟ 24 cm (5˟)
Collectie: Diana van Golden
/ Collection: Diana van Golden

Donald Judd
Zonder titel, 1971
/ Untitled, 1971
Gegalvaniseerd ijzer / Galvanised iron
10,5 ˟ 68,5 ˟ 58,5 cm (4˟)
Collectie: Bonnefanten. Verworven in 2012, met steun van de Provincie Limburg, uit de collectie Jo en Marlies Eyck
/ Collection: Bonnefanten. Acquired in 2012, supported by the Province of Limburg, collection Jo and Marlies Eyck
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Bob Bonies
Zonder titel, 1973
/ Untitled, 1973
Acryl op doek / Acrylic on canvas
150 ˟ 150 cm
Collectie: Bonnefanten. Verworven in 2012, met steun van de Provincie Limburg, uit de collectie Jo en Marlies Eyck
/ Collection: Bonnefanten. Acquired in 2012, supported by the Province of Limburg, collection Jo and Marlies Eyck

Erwin Heerich
Zonder titel, ongedateerd
Wit en zwart karton / White and black cardboard
100 ˟ 65 cm
Collectie: Stiftung Insel Hombroich, Archief Erwin Heerich
/ Collection: Stiftung Insel Hombroich, Archiv Erwin Heerich
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Belén Uriel
The Fairy Place (3), 2018
17 geblazen gekleurde glasstukken, gelamineerd multiplex, formica
/ 17 coloured blown-glass pieces, laminated plywood, Formica
50 ˟ 56 ˟ 56 cm
Collectie: Belén Uriel en Galeria Madragoa
/ Collection: Belén Uriel and Galeria Madragoa

Erwin Heerich
Zonder titel, ongedateerd
Zwarte inkt op wit karton op zwart karton
/ Black ink on white cardboard on black cardboard
100 ˟ 65 cm
Collectie: Stiftung Insel Hombroich, Archief Erwin Heerich
/ Collection: Stiftung Insel Hombroich, Archiv Erwin Heerich
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Otto Berchem
We Are the Revolution (Maypole), 2013
Hout met 18 linten / Wood with 18 ribbons
300 ˟ 450 cm
Courtesy: Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam en Instituto de Vision, Bogota
/ Courtesy: Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam and Instituto de Vision, Bogota

Eva Rothschild
Rings of Saturn, 2019
Geverfde wol / Dyed wool
355 ˟ 180 ˟ 1 cm
Courtesy: de kunstenaar en Modern Art, London
/ Courtesy: the artist and Modern Art, London
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Ad Dekkers
Cirkel op de middellijn omgezet, 1968
Geanodiseerd aluminium / Anodised aluminium
Ø 90 cm (2˟)
Collectie: Bonnefanten. Verworven in 2012, met steun van de Provincie Limburg, uit de collectie Jo en Marlies Eyck
/ Collection: Bonnefanten. Acquired in 2012, supported by the Province of Limburg, collection Jo and Marlies Eyck

Irma Cohen
DON’T PLAY DIRTY, 2020
Interactief kaartspel / Interactive card game
Afgedrukte tekeningen op karton
/ Printed drawing on cardboard
21,6 ˟ 15,4 cm

16		

Erwin Wurm
One Minute Sculpture: Astronomical Purpose, 2014
Gemengde techniek / Mixed media
Uitgevoerd door publiek / Performed by public
85 ˟ 45 ˟ 35 cm (sokkel / pedestal)
Collectie: Erwin Wurm / Collection: Erwin Wurm
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David Renggli
Compositions, 2013
Hout / Wood
220 ˟ 22 ˟ 22 cm
Courtesy: de kunstenaar en Wentrup, Berlijn
/ Courtesy: the artist and Wentrup, Berlin
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David Renggli
Good Vibe Gongs, 2019
Geverfd en gehamerd staal
/ Painted and hammered steel
Courtesy: de kunstenaar en Wentrup, Berlijn
/ Courtesy: the artist and Wentrup, Berlin

Ben Akkerman
Zonder titel, 1981-82
Acrylverf op doek op plaat / Acrylic paint on canvas on board
128 ˟ 80 cm
Collectie: Bonnefanten. Verworven in 2012, met steun van de Provincie Limburg, uit de collectie Jo en Marlies Eyck
/ Collection: Bonnefanten. Acquired in 2012, supported by the Province of Limburg, collection Jo and Marlies Eyck
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Belén Uriel
Ni blanco, ni negro, (zestien arrangementen, van 1 tot 16)
/ Ni blanco, ni negro, (sixteen arrangements, from 1 to 16), 2010
16 digitale inkjetfoto’s afgedrukt op katoenpapier, gemonteerd op PVC (5 cm)
/ 16 digital inkjet photographs printed on cotton paper, mounted on PVC (5 cm)
oplage 1/3 + A/P / edition 1/3 + A/P
50 ˟ 40 cm elke foto / each photograph
Collectie: Belén Uriel en Galeria Madragoa / Collection: Belén Uriel and Galeria Madragoa

Ad Dekkers
Begrenzingsreliëf, 1973
/ Boundary Relief, 1973
Hout / Wood
120 ˟ 120 ˟ 2 cm
Collectie: Bonnefanten. Verworven in 2012, met steun van de Provincie Limburg, uit de collectie Jo en Marlies Eyck
/ Collection: Bonnefanten. Acquired in 2012, supported by the Province of Limburg, collection Jo and Marlies Eyck
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Eva Rothschild
Trouble Maker, 2018
Jesmoniet, polyurethaan, synthetische polymeerverf, staal
/ Jesmonite, polyurethane, synthetic polymer paint, steel
250 ˟ 252 ˟ 130 cm
Courtesy: de kunstenaar en Modern Art, London
/ Courtesy: the artist and Modern Art, London

Michel François
Untitled (Joueur de balle à Cuba), 1996
Foto / Photograph
500 Offset print 2020
180 ˟ 120 cm
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Bob Bonies
Zonder titel, 1964
Zeefdruk / Silkscreen print
64 ˟ 64 cm (2˟)
Collectie: Bonnefanten. Verworven in 2012, met steun van de Provincie Limburg, uit de collectie Jo en Marlies Eyck
/ Collection: Bonnefanten. Acquired in 2012, supported by the Province of Limburg, collection Jo and Marlies Eyck

Eva Rothschild
Boys and Sculpture, 2012
HD video, 25:30 min (loop)
/ HD video, 25:30 min (looped)
Courtesy: de kunstenaar en Modern Art, London
/ Courtesy: the artist and Modern Art, London
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Yonatan Vinitsky
Level C, 2011
Zwarte glanslak (0603-G70Y), zwarte permanent marker op helder polyester archieffolie (75 micron), gemonteerd op
berkenmultiplex (12 mm) met een eikenhouten lijst in een dennenhouten lijst met berken achterwand, sluitringen, schroeven
/ Black gloss paint (0603-G70Y), black permanent marker on clear archival polyester film (75 microns), mounted on birch
plywood (12 mm) edged with oak frame within pine tray frame with birch backing, washers, screws
184 ˟ 132 ˟ 4,5 cm
Collectie: Jo en Marlies Eyck / Collection: Jo and Marlies Eyck
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Irma Cohen
FRÖBEL BOX
Interactieve sculptuur installatie met UV licht, 2021
Houten box, UV tekening, UV licht, gedrukte posters
/ Wooden box, UV drawings, UV light, printed posters
2˟2˟2m

BIOGRAPHIES

Liet Ben Akkerman (1920-2010)
zich in vroegere werken vooral
inspireren door hoofdlijnen en
structuren van het landschap,
later ontwikkelde hij zich steeds
meer in de richting van de abstract
geometrische kunst en Minimal
Art, met uiteindelijk ook monochrome doeken. In de jaren zeventig
behoorde Akkerman tot een van de
belangrijkste vertegenwoordigers
van de fundamentele schilderkunst
in Nederland. Door het schilderen
zelf tot onderwerp te maken zet hij
aan tot nadenken over wat verstaan
wordt onder schilderkunst.

Francis Alÿs (1959, België) is opgeleid als architect en stedenbouwkundige. Hij verhuisde in 1986 naar
Mexico om met lokale NGO’s te
werken. Hij begon met het maken
van kunst in 1990. Zijn praktijk omvat meerdere media, van schilderen
en tekenen tot video en fotografie.
Alÿs staat bekend om zijn speelse
video’s die zowel geëngageerd als
poëtisch zijn. Deze fantasierijke en
rijke observaties van het dagelijks
leven spelen zich soms af op politiek
geladen momenten en plaatsen. Zijn
werk is opgenomen in grote internationale groepstentoonstellingen
zoals de Shanghai Biënnale (2018)
en het Iraqi Pavilion op de 57e Biënnale van Venetië (2017).
Eenmalige vertoning Children’s
Games Series (1999 t/m heden) op
zondag 20 juni 2021 i.s.m Galerie
Peter Kilchmann

Francis Alÿs (1959, Belgium) trained
as an architect and urbanist. He moved
to Mexico in 1986 to work with local
NGOs. In 1990, he began making art.
His practice embraces different media,
from painting and drawing to video and
photography. Alÿs is known for his playful
videos that are both engaged and poetic.
These imaginative and rich observations
of daily life are sometimes set in politically
charged moments and places. His work
has been included in major international
group exhibitions such as the Shanghai
Biennial (2018) and the Iraqi Pavilion at
the 57th Venice Biennale (2017).

EN

One-off screening Children’s Games
Series (1999 to present) on Sunday 20
June 2021 in collaboration with Galerie
Peter Kilchmann
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Whereas the landscape’s outlines and
structures inspired Ben Akkerman’s
(1920–2010) early work, he later increasingly made abstract geometric art,
Minimal Art and eventually monochrome
canvases. In the 1970s, Akkerman was
one of the Netherlands’ leading representatives of fundamental painting. By
making painting itself the subject, he
encourages reflection on the meaning of
painting.
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BEN AKKERMAN

IRMA COHEN

AD DEKKERS

Otto Berchem (1967, Verenigde
Staten) woont en werkt in Bogota.
Zijn werk verkent sociale en visuele
codes, met de nadruk op de relaties tussen taal, architectuur, geschiedenis en poëzie. Hij gebruikt
een breed scala aan media, waaronder schilderkunst, video, fotografie en publieke interventies. Otto
Berchem studeerde aan Parsons
School of Design in New York City,
Edinburgh College of Art en Rijksakademie van beeldende kunsten,
Amsterdam.

Bob Bonies (1937) wordt gezien
als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de geometrische abstractie. Zijn werk wordt
vooral gekenmerkt door primaire
kleuren en de afwezigheid van een
persoonlijk handschrift. Bonies
volgde zijn opleiding aan de Vrije
Academie voor Beeldende Kunst
en de Koninklijke Academie van
Den Haag, waar hij zich toelegde
op beeldhouwen. Hij studeerde interieurvormgeving en design aan de
Konstfackskolan in Stockholm. In
1966 had Bonies een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum,
Amsterdam.

In haar ontwerpen verwerkt Irma
Cohen (1978, Spanje), opgeleid
als architect én beeldend kunstenaar, complexe referenties aan
design, architectuur en beeldend
kunst. Haar werken zijn gebaseerd
op de interactie met de toeschouwer - à la ‘L’Esthétique Rélationelle’
van Nicolas Bourriaud. Haar werk
was meerdere keren te zien in de
Architectuur Biënnale Venetië, waar
ze in 2018 tevens curator was van
het Spaanse paviljoen.

In het oeuvre van Ad Dekkers
(1938-74) voert de zoektocht naar
zuiverheid van het gebruik van
beeldelementen de boventoon. Hij
maakte deel uit van een generatie
kunstenaars die, in een periode
waarin expressieve schilderkunst
domineerde, zich inzette om de
geometrische abstractie te herformuleren. Door het kunstwerk
te objectiveren, en aan bepaalde
ordeningsprincipes onderhevig te
maken werd een tweede belangrijke stap gezet in de abstracte geometrie. Dekkers nam o.a. deel aan
de Biënnale van São Paulo in 1967
en in 1968 aan de Documenta IV in
Kassel.
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Otto Berchem (1967, United States) lives
and works in Bogota. His work explores
social and visual codes, specifically relationships between language, architecture,
history and poetry. He works with a broad
range of media, including painting, video,
photography and public interventions. Otto
Berchem studied at Parsons School of Design in New York City, Edinburgh College of
Art and Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam.

Bob Bonies (1937) is a leading practitioner
of geometric abstraction. Primary colours
and the absence of a signature style are typical of his work. Bonies was educated at the
Vrije Academie voor Beeldende Kunst and
studied Sculpture the Royal Academy in The
Hague and Interior Design and Design at
Konstfackskolan in Stockholm. Bonies had
a solo exhibition at the Stedelijk Museum,
Amsterdam in 1966.
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Irma Cohen (1978, Spain), trained as an
architect and visual artist, incorporates complex references to design, architecture and
visual art in her designs. Her works require
viewer interaction, in the manner of Nicolas
Bourriaud’s relational aesthetics. She has
shown several times at the Venice Architecture Biennale and curated the Spanish
Pavilion in 2018.

Ad Dekkers’ (1938–74) work seeks purity
in its use of visual elements. He was from a
group of artists who, in a period dominated
by expressive painting, were reformulating
geometric abstraction. A second critical
step was taken in abstract geometry by objectifying the work of art and subjecting it to
ordering principles. Dekkers took part in the
São Paulo Biennale in 1967 and Documenta IV in 1968.
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OTTO BERCHEM

ERWIN HEERICH

Hoewel Michel François (1956,
België) zichzelf beeldhouwer
noemt, bestaat zijn sociaal geëngageerde oeuvre uit verschillende
media, waaronder fotografie, videokunst en installaties. François
studeerde aan de toneelacademie
Institut National Supérieur des
Arts du Spectacle (INSAS) en
beeldhouwkunst aan École de Recherche Graphique (ERG) in Brussel. Hij vertegenwoordigde België
op de Biënnale van Venetië in 1999
en zijn werk werd opgenomen in
Documenta 9 (1992).

De Duitse opvoedkundige
Friedrich Wilhelm August Fröbel
(1782-1852) richtte rond 1840
een Kindergarten op: de ideale
omgeving voor het kinderspel.
Hij ontwikkelde hiervoor leermiddelen als leidraad bij de
kleuteropvoeding. Ook in Nederland werden de opvoedkundige
principes van Fröbel populair. De
eerste Nederlandse kleuterscholen
werden dan ook aangeduid met
fröbelscholen.

De kunstwerken van Daan van Golden (1936–2017) roepen de toeschouwer op tot stille overdenking
van het alledaagse en het vluchtige
karakter van de tijd. In zijn vroege
werk maakt Van Golden expressieve en abstracte doeken, geschilderd in zwart-wit. De ommekeer
komt wanneer hij in 1962 een reis
naar Japan maakt. Vanaf dat moment worden de motieven van het
alledaagse het uitgangspunt voor
Van Goldens doeken en schildert
hij minutieus zakdoeken, theedoeken en inpakpapier. Van Golden
volgde zijn opleiding aan de Willem
de Kooning Academie in Rotterdam. In 1999 vertegenwoordigde
hij Nederland op de Biënnale van
Venetië.

Kenmerkend voor de werken van
de Duitse graficus en beeldhouwer
Erwin Heerich (1922-2004) zijn
de geometrische vormen die door
hem, ondanks hun mathematische
strengheid, toch op intuïtieve wijze
ontwikkeld werden. Sinds de jaren
tachtig van de twintigste eeuw ontwierp Heerich ook gebouwen, die
hij zelf als sculpturen beschouwde.
In de gebouwen die hij voor Museum Insel Hombroich ontwierp
slaagde hij erin zuivere vormen,
compromisloze esthetica en voorwaarden voor praktisch gebruik te
combineren.
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Although Michel François (1956, Belgium)
calls himself a sculptor, his socially
engaged oeuvre includes photography,
video and installation. François studied
Drama at the Institut National Supérieur
des Arts du Spectacle and Sculpture
at École de Recherche Graphique in
Brussels. He represented Belgium at the
Venice Biennale in 1999, and his work
was included in Documenta 9 (1992).

Sometime around 1940, the German
educator Friedrich Wilhelm August Fröbel
(1782–1852) founded a kindergarten,
the ideal environment for children to play.
For this purpose, he developed teaching
aids to guide the education of toddlers.
Fröbel’s educational principles also became popular in the Netherlands. The first
Dutch kindergartens were called fröbelscholen.
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Daan van Golden’s (1936–2017) artworks call on the viewer to silently contemplate the everyday and time’s fleeting
nature. In his early work, Van Golden creates expressive and abstract canvases,
painted in black and white. The turning
point came in 1962 when he visited Japan. From that moment on, Van Golden’s
canvases’ starting point was meticulously
painted depictions of everyday motifs
from handkerchiefs, tea towels, and wrapping paper. Van Golden studied at the
Willem de Kooning Academy, Rotterdam.
He represented the Netherlands at the
1999 Venice Biennale.

German graphic artist and sculptor Erwin
Heerich (1922–2004) is known for his
geometric shapes that he developed intuitively despite their mathematical rigour. In
the 1980s, Heerich also started designing buildings, which he considered to be
sculptures. The buildings he designed for
Museum Insel Hombroich combine pure
forms, uncompromising aesthetics, and
practical use conditions.
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FRANK LLOYD WRIGHT

DAVID RENGGLI

De Nederlandse architect Herman
Hertzberger (1932) studeerde aan
de Technische Universiteit Delft en
kreeg internationale bekendheid
door zijn architectonische en theoretische bijdragen aan de architectuurstroming Structuralisme. In zijn
ontwerpen probeert hij de ontmoeting tussen mensen te stimuleren
en een meervoudig gebruik van de
architectuur mogelijk te maken.

De minimalistische beeldhouwer
Donald Judd (1928-94 Verenigde
Staten) maakte in de jaren zestig
naam met zijn geometrisch gerangschikte constructies, die op dozen
of opengeschoven laden lijken.
Judds handelsmerk is helderheid,
soberheid, rechthoekigheid en
perfecte maatverhoudingen. Voor
zijn sculpturen gebruikt hij vooral
industriële materialen als staal,
aluminium en plexiglas. Met zijn
minimalistische, fabrieksmatige en
serieel gerangschikte beeldhouwwerken is Donald Judd een van de
voornaamste vertegenwoordigers
van de Minimal Art.

De Amerikaanse architect Frank
Lloyd Wright (1867-1959) geldt
als een van de invloedrijkste
architecten van de twintigste
eeuw. Zijn stijl wordt gekenmerkt
door horizontaliteit in de opbouw,
geometrische figuratie en ruimtelijke versmelting van binnen en
buiten. Wright was een leerling
van Louis Sullivan, de bekendste
exponent van de Chicago School
of Architecture.

David Renggli (1974, Zwitserland)
gebruikt een speelse combinatie
van alledaagse voorwerpen om
zijn publiek aan te moedigen
verder te kijken dan het materiaal.
Zijn werk bestaat uit surrealistische combinaties vol verrassing,
humor en poëzie. David Renggli
studeerde aan Zürcher Hochschule
der Künste en de Gerrit Rietveld
Academie, Amsterdam.

In the 1960s, minimalist sculptor Donald
Judd (1928–94, USA) gained recognition
for his geometrically arranged constructions that resemble boxes or open drawers. Judd’s trademark is clarity, sobriety,
rectangularity and perfect proportions.
His sculptures are mostly made from industrial materials such as steel, aluminium
and plexiglass. Donald Judd’s minimalist,
factory-like and serially arranged sculptures have made him one of Minimal Art’s
foremost practitioners.
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American architect Frank Lloyd Wright
(1867–1959) is considered one of the
20th century’s most influential architects.
His style uses horizontal structures, geometric figuration and spatially fuses the
inside and out. Wright studied under Louis Sullivan, the well-known exponent of
the Chicago School of Architecture.

David Renggli (1974, Switzerland)
playfully combines everyday objects to
encourage his audience to look beyond
the material. His work consists of surreal
combinations full of surprise, humour and
poetry. David Renggli studied at Zürcher
Hochschule der Künste and the Gerrit
Rietveld Academy, Amsterdam.
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Dutch architect Herman Hertzberger
(1932) studied at Delft University of
Technology and gained international
fame for his architectural and theoretical
contributions to the architectural movement Structuralism. His designs stimulate
encounter and favour a multi-purpose
architecture.
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YONATAN VINITSKY

Eva Rothschild RA (1971, Ierland)
behaalde een BA in Fine Art aan de
Universiteit van Ulster, Belfast en
een MA in Fine Art aan het Goldsmiths College, Londen. Ze woont in
Londen en werkt met een verscheidenheid aan materialen. Haar werk
is overwegend sculpturaal en verwijst naar de kunststromingen van
de jaren zestig en zeventig, zoals
het minimalisme, en wordt ook gevoed door de hedendaagse esthetiek van protest en spiritualiteit. In
2019 vertegenwoordigde ze Ierland
op de 58e Biënnale van Venetië.

De sculpturen van Belén Uriel
(1974, Spanje) zijn raadselachtige
constructies. Met gebruik van organische materialen zoals papierpulp,
glas en brons, maakt de kunstenaar
onhandige gefragmenteerde replica’s van alledaagse voorwerpen.
Hoewel de vormen die ze creëert
de kenmerken van de originele
modellen behouden, transformeert
ze deze ook aanzienlijk met de handen tijdens het maken. Belén Uriel
studeerde aan Facultad de Bellas
Artes, Madrid en Chelsea College
of Art and Design, Londen.

Het werk van Erwin Wurm (1954,
Oostenrijk) draait om het zoeken
naar leegte, mogelijkheden en
volume. De tijdelijkheid van kunstwerken is een belangrijk gegeven
voor de kunstenaar. Hiermee haalt
hij beeldhouwkunst volledig uit het
klassieke keurslijf. Een sculptuur
wordt nog vaak geassocieerd met
‘voor altijd’. Wurm trekt die associatie in twijfel, door aan een lichaam
en aan de afbeelding ervan dezelfde status toe te kennen. Erwin
Wurm studeerde aan de Akademie
der bildenden Künste, Wenen.

Yonatan Vinitsky (1980, Israël)
werkt in vele media, van schilderkunst en fotografie tot het maken
van publicaties en beeldhouwkunst,
steeds op zoek naar nieuwe technieken. Zijn praktijk is geworteld in
de reproductie van gevonden ‘dingen’ van allerlei aard, waarbij hij de
originelen vertaalt met een scherpe
focus op de eigenheid van de gebruikte materialen en technieken
om zo terug te wijzen naar die keuzes als de essentie van de resulterende werken. Vinitsky studeerde in
Londen, studeerde in 2006 af aan
het Goldsmiths College en behaalde in 2009 een MA in Sculpture
aan The Royal College of Art. Hij
nam deel aan de tentoonstellingen
Grosso Modo en Self-Similar: Seen
Somewhere Else At The Same
Time, samengesteld door George
Unsworth, in Galerie De Expeditie,
Amsterdam.
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Eva Rothschild RA (1971, Ireland) received a BA in Fine Art from the University of Ulster, Belfast and an MA in Fine Art
from Goldsmiths College, London. She
lives in London and works across a range
of materials. Her work is predominantly
sculptural and references art movements
of the 1960s and 1970s, such as Minimalism, and is also informed by the contemporary aesthetics of protest and spirituality. In 2019, she represented Ireland at
the 58th Venice Biennale.

Belén Uriel’s (1974, Spain) sculptures
are puzzling constructions. Using organic materials such as paper pulp, glass
and bronze, the artist crafts awkward
fragmented replicas of everyday objects.
Though the shapes she creates retain
qualities of the original models, she substantially transforms them by hand during
their making. Belén Uriel studied at Facultad de Bellas Artes, Madrid and Chelsea
College of Art and Design, London.
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Erwin Wurm’s (1954, Austria) work involves a search for emptiness, possibilities and volume. The temporariness of
artworks is an important consideration
for the artist. In doing so, he relieves
sculpture of its classical straightjacket.
A sculpture is still often associated with
something that is ‘forever’. Wurm questions this assumption by assigning the
same status to a body and its depiction.
Erwin Wurm studied at the Akademie der
bildenden Künste, Vienna.

Yonatan Vinitsky (1980, Israel) works in
many media, from painting and photography to publishing and sculpture, always
seeking to develop new techniques. His
practice is rooted in a reproduction of
found ‘things’ of every kind, translating the
originals with an acute focus on the specificity of materials and techniques in order
to point back to those choices as cruxes
of the resulting works. Vinitsky studied
in London, graduating from Goldsmiths
College in 2006 and gaining an MA in
Sculpture from The Royal College of Art
in 2009. He participated in the exhibitions
Grosso Modo and Self-Similar: Seen
Somewhere Else At The Same Time, curated by George Unsworth, at Galerie De
Expeditie, Amsterdam.
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Artistieke leiding / Artistic director
Brigitte Bloksma
Gastcurator / Guest Curator
Erich Weiss
Projectleider / Project leader
Manon Berns
Tekst / Tekst
Brigitte Bloksma, Erich Weiss, Manon Berns
Vertaling / Translation
JLC Coburn, A. de Jong
Ontwerp / Design
Studio Maarten Kanters
Fotografie / Photography
Peter Cox
Druk en lithografie / Printing and lithography
robstolk®

COLOPHON

Met dank aan / With thanks to
Francis Alÿs, Otto Berchem, Irma Cohen,
Bob Bonies, Michel François, David Renggli,
Eva Rothschild, Belén Uriel, Yonatan Vinitsky,
Erwin Wurm, Herman Hertzberger, Norman
Brosterman, Museum Insel Hombroich,
Het Nieuwe Instituut, het Nationaal
Onderwijsmuseum, het Bonnefanten,
Jo & Marlies Eyck, Ellen de Bruijne Projects
Amsterdam, Diana van Golden, Modern Art
London, Galerie Peter Kilchmann Zurich,
Instituto de Vision Bogota, Wentrup gallery
Berlin, Galeria Madragoa Lisabon,
the Froebel Trust (UK), the Wellcome
Trust (UK) , Johan Rijken, Oscar Lourens.
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Spirit of Kindergarten wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins
Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, Fonds 21 en de Provincie
Limburg. Buitenplaats Kasteel Wijlre ontvangt structurele subsidie van
de Provincie Limburg en de Gemeente Gulpen-Wittem. Irma Cohen
ontvangt een kunstenaarsbijdrage van Fundacion Caja de Burgos.
Het Elisabeth Strouven Fonds is eigenaar van buitenplaats Kasteel
Wijlre en draagt zorg voor het onderhoud van het landgoed.
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Spirit of Kindergarten is made possible with the support of the Prins Bernhard
Cultuurfonds, the VSBfonds, Fonds 21 and the Province of Limburg. Kasteel
Wijlre estate receives a structural subsidy from the Province of Limburg and the
municipality of Gulpen-Wittem. Irma Cohen receives support from Fundacion
Caja de Burgos. The Elisabeth Strouven Fund is the proprietor of Kasteel Wijlre
estate and is responsible for its maintenance.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Kasteel Wijlre is een buitenplaats voor kunst, natuur, architectuur
en erfgoed. De buitenplaats presenteert tentoonstellingen,
projecten, events en routes in het hedendaagse kunstpaviljoen
Hedge House, het historische Koetshuis en de Tuin.
Kasteel Wijlre is an estate for art, nature, architecture and heritage.
The estate presents exhibitions, projects, events and walking routes in
the Hedge House contemporary art pavilion, the historical Coach House
and the Garden.

Kasteel / Castle
Koetshuis / Coach House

Hedge House / Hedge House
Tuin / Garden

