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De melancholieke metropool

In het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem loopt een tentoonstelling over het melancholieke aspect van de stad in de
moderne kunst. Ze toont werken uit het Nederlandse Ã¢??magisch realismeÃ¢?? - uit de eigen collectie van het MMKA naast werk van onder anderen Paul Delvaux en Giorgio De Chirico. Ook enkele iconische fotoÃ¢??s uit de collectie van
Amsab-ISG zijn er te bewonderen.

In de jaren 1920 was de metropool een gedroomde inspiratiebron voor moderne kunstenaars. Futuristen, constructivisten
en dada??sten bejubelden het caleidoscopische aspect van de grootstad met haar hectische mensenmassaÃ¢??s en
haar drukke verkeer.
Andere kunstenaars zagen de grote stad eerder als een bevreemdende plek, gekenmerkt door eenzaamheid, verstilling
en melancholie. De tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem concentreert zich op dit aspect van de
stad in de moderne kunst. Ze toont werken uit het Nederlandse Ã¢??magisch realismeÃ¢?? - uit de eigen collectie van het
MMKA - naast werk van onder anderen Paul Delvaux en Giorgio De Chirico.
In de moderne film en fotografie uit de jaren 1920 vinden we dezelfde belangstelling voor het vervreemdende karakter
van de stad. In Vari??t??s werden in 1929 twee merkwaardige fotokaternen gepubliceerd onder de titels Paysages
m??connus en M??lancolie des villes. De fotoÃ¢??s van Eug?Â¨ne Atget, Brassa??, Ewald Hoinkis, Georges
Champroux, Marcel Lefrancq, Germaine Krull en Eli Lotar Ã¢?? bijna allemaal afkomstig uit de collectie van Amsab-ISG
Ã¢?? worden in de tentoonstelling bijzonder goed gecombineerd met de andere werken. De presentatie is erg fraai, de
bezoeker krijgt geen overdosis aan werken te verteren in dit eerder kleine museum, dat erg mooi gelegen is en een
prachtig uitzicht biedt over de Nederrijn.
Bij de tentoonstelling hoort een kleine catalogus, samengesteld door de Gentse hoogleraar Steven Jacobs, die ook
tekende voor de tentoonstelling.
Museum voor Moderne Kunst Arnhem
20 oktober 2013 tot 23 februari 2014
open dinsdag tot zondag van 11 u. tot 17 u.
www.mmkarnhem.nl
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