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2008, een jaar vol cultuur 
in Haarlem!
In het oudste en misschien wel mooiste museum van Nederland, 
Teylers Museum te Haarlem, organiseert Randstad voor u, uw 
partner en /of kinderen een bijzondere ochtend vol cultuur en 
experimenten. Wij nodigen u hiervoor van harte uit op zondag 
6 april 2008.

Voor de volwassenen is er de bijzondere tentoonstelling de Droom 
van Piranesi, Eeuwig modern design. Onder begeleiding van 
Frank van der Velden conservator van het Teylers Museum krijgt 
u een goed beeld wat Piranesi voor invloed heeft gehad en nog 
steeds heeft. Voor de kinderen (die mogen namelijk mee naar het 
Museum) is er een tweetal programma’s afhankelijk van de leeftijd. 
Zij krijgen een workshop in het Educatief Paviljoen  
(6 - 10 jaar), of doen proefjes in het Bètalab en spelen Piranesi 
games (10 - 14 jaar). Voor kinderen van 15 - 18 jaar is er een 
rondleiding in de schitterende bibliotheek van het Museum en  
aansluitend kunnen zij zelfstandig de Piranesi kijkwijzer doen. 
Voor de allerkleinste gasten zal er opvang aanwezig zijn.

10.30 - 11.00 uur:  Ontvangst in de Tuinzaal van het  
Teylers Museum

11.00 - 11.40 uur:  Gehoorzaal, welkomstwoord door Edwin 
Schram, regiodirecteur bij Randstad voor de 
regio Haarlem-Schiphol-Leiden

Inleiding Piranesi tentoonstelling door conservator Frank van 
der Velden. Daarna geeft Chris van Velzen, Wethouder van de 
Gemeente Haarlem (met o.a. Cultuur in zijn portefeuille) een 
inleiding op 19e Eeuwse schilderijen. 

  Om 11 uur tevens aanvang van de  
programma’s voor de kinderen. 

11.40 - 13.00 uur:  Bezichtiging van de Piranesi tentoonstelling 
en de Schilderijenzalen o.l.v. Frank van der 
Velden en Chris van Velzen.

            13.00 uur: Afsluiting in de Tweede Schilderijenzaal

Piranesi is overal om ons heen. In de etsen van Escher en in het trap-

penhuis van Zweinstein. In de fluitketel met het vogeltje en in het 

‘gescheurde’ kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas.

En in Star Wars, De ontdekking van de Hemel of in games keert zijn 

echo voortdurend terug. Maar ook al is zijn invloed nauwelijks te 

overzien, toch hebben veel mensen nog nooit van hem gehoord.

Hoog tijd daarom voor een intensieve kennismaking met Giovanni 

Battista Piranesi. Hij leefde in Venetië en Rome tussen 1720 en 1778 

en was architect, kunstenaar, archeoloog en …. eigenwijs en gepas-

sioneerd. Op een onmogelijke manier combineerde hij stijlelemen-

ten uit vroegere culturen tot nieuwe en spannende ontwerpen voor 

gebouwen, interieurs en meubels. Zo gedurfd, dat slechts enkele 

moedige opdrachtgevers er iets in zagen. Maar zo modern dat zijn 

visie tot in deze tijd kunstenaars, filmers, schrijvers, vormgevers en 

architecten inspireert.

De droom van Piranesi. Eeuwig modern design besteedt voor de  

eerste keer in Europa aandacht aan Piranesi’s betekenis en invloed 

als ontwerper. Tekeningen, prenten, wijnkoelers, pronkvazen en 

zeldzaam spectaculaire meubelen van Piranesi en zijn directe na-

volgers zijn te zien op de tentoonstelling. Afkomstig uit belangrij-

ke collecties in Europa, de Verenigde Staten en Australië en nooit 

eerder bij elkaar gebracht. Een van de pronkstukken is afkomstig 

uit het Haarlemse Paviljoen Welgelegen van de schatrijke Engelse 

bankier Henry Hope. De tentoonstelling besluit met ontwerpen 

en beelden van de ‘Piranesi’s van nu’, zoals Michael Graves, Daniel  

Libeskind, Ben van Berkel en Jeroen Krabbé.

De droom van Piranesi. Eeuwig modern design is totstandgekomen 

op initiatief van het Rijksmuseum Amsterdam in samenwerking met 

Teylers Museum en werd georganiseerd door het Cooper-Hewitt 

National Design Museum in New York. Piranesi-kenner Ronald de 

Leeuw, hoofddirecteur van het Rijksmuseum Amsterdam, nam het 

initiatief om de tentoonstelling naar Nederland te halen en treedt 

op als gastconservator. Het historische gebouw van Teylers Museum 

wordt door hem gezien als een ‘parel van design’ en vormt de ideale 

locatie voor deze tentoonstelling.
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zondag
6 april 2008

Introductie van de rondleider:
Tentoonstellingsconservator Frank van der Velden houdt een 
inleiding op de tentoonstelling De droom van Piranesi, Eeuwig 
modern design die Teylers Museum organiseert in samenwerking 
met het Rijksmuseum Amsterdam. Kunsthistoricus Frank van der 
Velden is sinds 1992 verbonden aan Teylers Museum en maakte 
onder meer de tentoonstellingen Onvervalst! Drie eeuwen 
drukkerij Joh. Enschedé en de Helden van het Circus.De heropening van de Stadsschouwburg Haarlem, in september 

2008, betekent de voltooiing van een aantal grote culturele 
bouwprojecten die in de afgelopen jaren in de Spaarnestad 
heeft plaatsgevonden zoals de nieuwbouw van het Patronaat, de 
Toneelschuur en de Philharmonie. Om dit te vieren heeft Chris van 
Velzen, wethouder van Cultuur, Haarlem 2008 uitgeroepen tot 
cultuurjaar.
De culturele  betrokkenheid van Chris van Velzen komt o.a. naar 
voren in zijn kennis en passie voor 19e eeuwse schilderkunst. Hij 
verzorgt dan ook regelmatig rondleidingen in de bekende musea 
in Haarlem waaronder het Frans Hals Museum en Teylers Museum.

Piranesi

Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, T 023 516 09 60E info@teylersmuseum.nl, I www.teylersmuseum.nl

Bereikbaarheid
Te voet:   Vanaf station Haarlem circa 10 minuten lopen via Jansweg, 

Jansstraat, Korte Jansstraat, Bakenessergracht en Spaarne. 

Parkeren:  In de naast het museum gelegen parkeergarage De Appelaar 
(ingang Spaarne/Damstraat) of in De Kamp (ingang De Wit-
straat). 
  U ontvangt voor het uitrijden van de parkeergarage een 
uitrijkaart van Randstad.

Voor uw informatie: zondag 6 april is koopzondag in Haarlem.  
De winkels zijn vanaf 12.00 uur geopend.
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