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Soms zie je door de doeken het schilderij niet meer

KUNST IS EEN FEESTJE

NGV Photographic Services

Whitsunday Island

Dirk Hartog Island
Shark Bay

National Gallery of Victoria

Willi Willi National Park

The Ian Potter Centre werd getekend door
LAB Architecture Studio
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In 1835 woonden er nul immigranten in Victoria. Vijftien jaar later waren het er
ruim 75.000. En toen werd er goud gevonden. In minder dan tien jaar explodeerde
de bevolking in de staat naar meer dan een half miljoen mensen. Samen dolven
ze in 1856 maar liefst 94.982 kilo edelmetaal. Het was een absoluut record en
legde het fundament onder het Britse rijk - een gouden fundament waarop naast
het Empire ook Melbourne werd gebouwd. Anderhalve eeuw later is het wereldrijk
afgebrokkeld, maar staat Melbourne nog stevig in haar vergulde schoenen.
De tweede stad van Australië schittert als vanouds, al weerspiegelt de Yarra River
nu in glas en metaal, niet meer in goud. De rivier wordt geflankeerd door nog een
erfenis van de Gold Rush: de in 1861 opgerichte National Gallery of Victoria.

NGV Photographic Servic

Brooke Holm

Port Macquarie

Tekst - Robert de Koning (www.journeylism.nl)
De NVG International trekt

jaarlijks ruim een miljo

en bezoekers

Azië & Down Under
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Brooke Holm

NGV Photographic Services

Wandelend óp de Fox Glacie

The Great Hall is een van de populairste plekken van de NVG International

Brooke Holm

Het Water Window werd in 1984 door Keith Haring beschilderd

T

he National Gallery of Victoria is het oudste
kunstinstituut van Melbourne. In twee gebouwen - op de noord- en op de zuidoever van de
Yarra River - wordt de bezoeker door Australië
en de rest van de wereld geleid aan de hand van nieuwe en
oude meesters. Op de zuidoever staat NVG International
vol internationale kunst. Op de noordoever zijn in het Ian
Potter Centre: NVG Australia het verleden en de toekomst
van de Australische artistieke scene te zien. Beide collecties
worden tentoongesteld in gebouwen die zelf ook kunst zijn.
Sir Roy Grounds tekende voor de in 1968 geopende - en in
2003 door Mario Bellini gerenoveerde - NVG International.
The Ian Potter Centre: NGV Australia is van de hand van
LAB Architecture Studio en opende haar deuren in 2003.
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Omlijsting
Wie 180 St Kilda Road binnenloopt, heeft het gevoel z’n
entree te maken op een feestje. De sfeer wordt direct na
binnenkomst bepaald door het Water Window. Over dit
achttien meter brede raam stroomt continu water. Het is
een kunstwerk met een frivoliteit, die contrasteert met de

Brooke Holm

Ook de vertegenwoordiging van de Verlichting is in de NVG in orde

Sir Roy Grounds creatie is bijna vijftig jaar oud, maar oogt nog jong

strenge façade waarachter de NVG International schuilgaat.
Verderop is nog een in het gebouw geïntegreerd kunstwerk
te bewonderen van de hand van de Australische schilder
Leonard French. Gek genoeg is het geen schilderij, maar
een werk van glas in lood. En wat voor een werk. Vijf jaar
kostte het French en zijn assistenten om het te maken. Wie
goed kijkt, ziet hun leercurve gedurende deze periode in het
glazen plafond terug. Met een afmeting van 60,90 bij 15,24
meter zweeft het op 13,72 meter als een Perzisch tapijt
door de Great Hall. Het effect is sprookjesachtig. Het Water
Window, het werk van French en ook de tuin van het NGV
International zijn een passende omlijsting van de hoogstaande collectie van het museum. Een collectie met daarin,
naast Picasso’s huilende meesterwerk, creaties van Bernini,

Cézanne, El Greco, Monet, Pissarro,
Rembrandt, Renoir, Rodin, Rothko,
Rubens en Turner. Maar ook antiek,
sculpturen, fotografie en textiel uit
alle windstreken hebben in 155 jaar
hun weg naar het NVG gevonden.

g – journeylism
.nl
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Colonial Galleri

Robert de Kon

Doorkijkje in de

Dertig jaar geleden was de NGV even wereldnieuws. Op
2 augustus 1986 sloeg een tot op de dag van vandaag
onbekend gilde van dieven zijn slag toe in een van de beroemdste musea van Australië. Pas twee dagen later werd
de diefstal ontdekt. Op de plek waar Picasso’s Weeping
Woman hing, was een briefje geplakt met de tekst “Removed
for routine maintenance, ACT.” Het personeel dacht dat ACT
voor Australian Capital Territory stond en dat het schilderij
in Canberra werd gerestaureerd. Men zat ernaast. ACT was
de afkorting voor Australian Cultural Terrorists. Hun daad
was een exacte kopie van de diefstal in 1911, van de Mona
Lisa uit het Louvre – een heist waarvan Picasso destijds zelf
nog verdacht werd. Al snel kwam de eis van de ACT: meer
geld naar de kunst, anders zou het schilderij worden vernietigd. Een anonieme tip leidde twee weken later naar een
bagagekluis op Spencer Street Station. De Weeping Woman
keerde onbeschadigd huiswaarts en plengt sindsdien weer
haar tranen op 180 St Kilda Road.

NGV Photographic Services

Picasso

Leonard French
creëerde met
glas in
lood een megac
aleidoscoop

Sir Ian Potter
Tien minuten wandelen en een rivier verderop staat het Ian
Potter Centre: NGV Australia. Deze dependance herbergt de
Australische kunstcollectie van het NGV. Indigenous (lees
Aboriginal), koloniale, negentiende, twintigste en hedendaagse kunstenaars krijgen hier de glans die ze verdienen in
een gebouw met een karakteristiek gezicht. De naamgever

Azië & Down Under
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OOK VERSCHENEN:

THAILAND
AUSTRALIË
NIEUW-ZEELAND

NEPAL

Leon Peterse en Joke Petri
ISBN 9789025750787

19,95

OMAN, DUBAI EN ABU DABI
Greet van Deuren
ISBN 9789025761097

van dit moderne huis van de kunsten, Sir Ian Potter, verdiende zijn geld met aandelen. De beurshandelaar was nauw
betrokken bij het Australian Ballet, de Australian Opera en
de Australian Elizabethan Theatre Trust. In 1964 richtte hij
de Ian Potter Foundation op, die tot op de dag van vandaag
beurzen schenkt aan onderzoekers, liefdadigheidsinstellingen, universiteiten en musea. Tussendoor werd de mecenas in 1962 geridderd en mocht hij zich Sir noemen. Ruim
twintigduizend werken telt de ‘inheemse’ collectie van het
Ian Potter Centre. Net als aan de overkant van de Yarra River
worden ze tentoongesteld in een omgeving, die op zichzelf
ook de moeite van een bezoek waard is. Na een dag architectuur en kunst kun je, bij het verlaten van het Ian Potter
Centre, bijkomen in een van de strandstoelen op Federation
Square. Met de skyline van Melbourne aan de voeten en
schone kunsten achter de rug laat je je hier moe en zeker
niet down ‘underuitzakken’. n
Na kunst en cultuur even
chillen in een strandstoel

Te huur voor feesten en partijen: Federation Court

GV International
180 St Kilda Road, Melbourne
www.ngv.vic.gov.au
Toegang: gratis
Dagelijks (behalve vrijdag) geopend van 10:00 tot 20:00 uur
Vrijdag open van 10:00 tot 17:00 uur
Friday Nights at NGV: elke vrijdag liveoptredens van 18:00 tot
22:00 uur
The Ian Potter Centre: NGV Australia
Federation Square, Melbourne
www.ngv.vic.gov.au
Toegang: gratis
Dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00 uur

Robert de Kong – journeylism.nl

JA PA N

Australië

> Wie 180 St Kilda Road
binnenloopt, heeft het gevoel
z’n entree te maken op een
feestje <

MONGOLIË
NEPAL
SRI LANKA

2295

ISBN 9789025751289

Victoria

CAMBODJA
CHINA
JAPAN
LAOS

Charlotte Ambrose

OP
AVONTUUR!

BIRMA (MYANMAR)

24,95

J A PA N

Marion Tijsseling
ISBN 9789025762360

LEES JE
DOMINICUS
REISGIDS
NU OOK
OP DE
E-READER

MET DOMINICUS REIS JE VERDER!
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www.dominicus.info | www.facebook.com/dominicusreisgidsen | www.twitter.com/DominicusReis
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