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Opening tentoonstelling Grayson
Perry
25 februari 18:00 uur
25 februari is de opening van 'Hold Your
Beliefs Lightly', een solotentoonstelling van
Grayson Perry in het Bonnefantenmuseum.
Perry's werk kent een enorme diversiteit
aan technieken en materialen, en bestaat
onder meer uit wandtapijten, keramiek,
gietijzeren sculpturen, films, jurken en
zelfs een compleet huis. De tentoonstelling
is te zien van 26 februari tot 5 juni.
Beeld: Grayson Perry, Hold Your Beliefs
Lightly, 2011, Courtesy the Artist and
Victoria Miro, London.

Nu te zien: DWDD Pop-Up Museum 2
29 januari - 25 mei
Een aantal depotstukken van het
Bonnefantenmuseum zijn nu te zien in het DWDD
Pop-Up Museum in Amsterdam. NRC Handelsblad
noemt de zaal van het Bonnefantenmuseum een
"pop-up topper” en de Walthamstow Tapestry, het
wandtappijt van Grayson Perry, een "volstrekt
meesterstuk”. (NRC Handelsblad, 30 januari 2016).
Beeld: detail uit Grayson Perry, The Walthamstow
Tapestry, 2009. Foto: Monique Kooijmans.

Draadtekeningen van Marlies
Lebesque
t/m 30 april in kunstuitleen Venlo
Nu te zien in Bonnefanten Kunstuitleen
Venlo: de draadtekeningen van Marlies
Lebesque. De tekening gaan over haar
opvatting dat in deze tijden van
verandering alleen nog de contouren van
de culturele waarden en normen aanwezig
zijn, terwijl de precieze invulling hiervan
ontbreekt.

Openingstijden dependance Bonnefanten
Kunstuitleen te Venlo: vrijdag 12.00 –
16.00 uur & zaterdag 11.00 – 16.00 uur.

Gratis rondleidingen op woensdag, zaterdag
en zondag
Elke woensdag om 11.30 is er een rondleiding door
een museummedewerker. Elke zaterdag en zondag
om 11.30 is er een rondleiding door een
museumgids. Deze rondleidingen zijn gratis op
vertoon van een geldig entreebewijs voor het
museum. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.
Tijdens tentoonstellingswisselingen kan de gratis
rondleiding op woensdag vervallen.
Beeld: Trap van het Bonnefantenmuseum, foto Kim
Zwarts.

Word museuminspecteur en maak het
Bonnefantenmuseum kids-proof!
Ben jij 12 jaar of jonger en wil je ons graag
helpen het museum "kids-proof” te maken?
Word dan nu museuminspecteur! Door
vragen te beantwoorden over het museum
help je het Bonnefantenmuseum nog
betere kinderprogramma’s te bedenken en
maak je zelf kans op een leuke prijs! Ga je
binnenkort naar het Bonnefantenmuseum,
vraag er dan naar bij de balie.
Ben je al in het museum geweest dan kun
je je inspectie online invullen.
Volg ons op Facebook, Twitter & Instagram!

Het Bonnefantenmuseum ontvangt meerjarige financiële ondersteuning van de Provincie Limburg,
de BankGiro Loterij, DSM, het Mondriaan Fonds en het Mecenaat aan de Maas.
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