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Museum of Art wordt mede  
mogelijk gemaakt door:

adres / Nest
De Constant Rebecqueplein 20-b
2518 RA Den Haag

informatie / routebeschrijving / contact
www.nestruimte.nl / www.gueststudio.com
info@nestruimte.nl

lezingen en symposium /
toegang gratis / reserveren:
info@nestruimte.nl 

Dit project is een samenwerking tussen  
Jan Bokma, de DCR gueststudio’s en Nest, 
binnen het programma-onderdeel Nestarchy.

nestarchy is een NESTprogramma waar-
 binnen ongewone vormen van presentatie  
of samenwerking worden aangegaan

Van 7 maart tot en met 12 april 2009 staat Nest in het teken van een nieuwe 
installatie binnen het ‘Museum of Art’ project van Jan Bokma (1980).  
Tot 28 maart is te zien hoe hij ter plekke vorm geeft aan ‘de Van Gogh serie’.  
Hij stelt hierin de samensmelting van het instituut museum en de daar 
getoonde kunst aan de orde. Het resultaat van Bokma’s zoektocht is na  
28 maart nog twee weken als vaste presentatie in Nest te bekijken.

NEST nodigt u uit 
 
presentatie / donderdag 5 maart 20:00
Jan Bokma vertelt over zijn werk

symposium / zondag 15 maart 15:00
Symposium over de context van het museum,  
o.l.v. Leo Delfgaauw (o.a. hoofd  Frank Mohr Instituut)  
met Marc de Kesel (o.a. senior onderzoeker  
Radboud universiteit), Sharon Oldenkotte-Vrolijk  
(o.a. adviseur Bouwfonds Collectie en  
Nina Folkersma (o.a. gastcurator SMAK)

lezing / donderdag 19 maart 20:00
Hans Theys o.a. auteur; lezing over de serie  
‘Musée d’Art Moderne’ van Marcel Broodthaers

opening / zaterdag 28 maart 16:00
Feestelijke opening van de presentatie in zijn  
laatste vorm

lezing / donderdag 2 april 20:00
Marja Bosma (o.a. conservator Centraal Museum); 
lezing over representatie in de schilderiijen van 
Thomas Huber

 

openingstijden / van 5 t/m 26 maart is het 
proces te bezichtigen tijdens de presentaties en op 
donderdagen van 13:00 tot 18:00 uur
/ van 28 maart t/m 11 april is de presentatie in zijn 
laatste vorm te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13:00 tot 18:00 uur en op afspraak

Met dank aan Loos, Zeebelt, 
Danslab en WBK vrije academie
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