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Persbericht

Culturespaces opent digitaal & immersief
kunstcentrum in Amsterdam:
FABRIQUE DES LUMIÈRES
Opening: 22 april 2022

Op 22 april 2022 opent in Zuiveringshal West op het Westergasterrein in Amsterdam een nieuw
digitaal kunstcentrum: Fabrique des Lumières. Het kunstcentrum is een initiatief van het Franse
bedrijf Culturespaces dat bekend is van de oprichting van Atelier des Lumières in Parijs. In
Fabrique des Lumières zullen immersieve exposities te zien zijn van klassieke, moderne en
hedendaagse kunstenaars. Met behulp van geavanceerde technologie worden de kunstwerken
door lichtprojecties en begeleidende muziek tot leven gebracht. De eerste expositie bestaat uit
werken van de kunstenaar Gustav Klimt en zijn tijdgenoten en biedt de bezoeker een nieuw
perspectief op de Weense schilderkunst van de negentiende en twintigste eeuw.

‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © Culturespaces / Eric Spiller
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Openingsexpositie: ‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’
Productie: 			
Culturespaces Digital®
Creatief Directeur: 		
Gianfranco Iannuzzi
Grafisch ontwerp & animaties: Cutback
De eerste expositie in Fabrique des Lumières zal op vernieuwende wijze een eeuw aan
Weense schilderkunst tot leven laten komen met het werk van Gustav Klimt (1862 - 1918) en
zijn tijdgenoten. Gouden en felgekleurde portretten, landschappen en naakten worden getoond.
Bezoekers ontdekken meesterwerken – zoals Klimt’s beroemde schilderij De kus – op groot
formaat en worden ondergedompeld in het keizerlijke Wenen, eind negentiende eeuw. Klimt
was de belangrijkste kunstenaar van de Wiener Secession, een kunstenaarsvereniging die
begin twintigste eeuw afstand wilde nemen van de traditionele opvatting van kunst. Het gebruik
van de kleur goud en de decoratieve motieven stonden symbool voor deze artistieke revolutie.
De expositie is gecreëerd door Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto en Massimiliano Siccardi.

‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © Culturespaces / Eric Spiller
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Korte expositie: ‘Hundertwasser, in de voetsporen
van de Wiener Secession’
Productie: 			
Culturespaces Digital®
Creatieve leiding: 		
Gianfranco Iannuzzi
Grafisch ontwerp & animaties: Cutback
Onderdeel van de programmering in Fabrique des Lumières is de korte expositie ‘Hundertwasser,
in de voetsporen van de Wiener Secession’. Deze expositie, gecreëerd door Gianfranco Iannuzzi,
Renato Gatto en Massimiliano Siccardi, levert een indrukwekkende totaalervaring op van het
werk van de Weense artiest Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000). De kunstschilder en
architect was sterk beïnvloed door de Wiener Secession en vertegenwoordigde een artistieke
heropleving van de stroming in de twintigste eeuw. Zijn grote respect voor natuur en mens zijn
terug te vinden in zijn schilderkunst en architectuur. Net als Gustav Klimt vervangt Hundertwasser
het perspectief door kleine omkaderde vlakken en geeft hij de voorkeur aan levendige lijnen en
onregelmatige vormen boven rechte lijnen.

‘Hundertwasser, in de voetsporen van de Wiener Secession’: © Culturespaces / Eric Spiller
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Openingsexpositie: ‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’
Om de opening luister bij te zetten, organiseert Fabrique des Lumières een expositie die is
gewijd aan de belangrijkste figuren van de Weense kunstscène, waarvan Gustav Klimt een
sleutelfiguur was.
In het keizerlijke Wenen van eind 19e eeuw was Gustav Klimt één van de belangrijkste
decoratieschilders van de weelderige monumenten aan de Ringstrasse. Aan het begin van de
nieuwe eeuw had hij een voortrekkersrol in de Wiener Secession, een beweging die zich wilde
losmaken van de academische kunst. Klimt, die zowel beroemd als omstreden was, effende
de weg naar de moderne schilderkunst. Het goud en de decoratieve patronen die zijn werken
kenmerken, staan symbool voor deze artistieke revolutie. De expositie omvat de werken die
Klimts werk typeren en hem zo beroemd hebben gemaakt – zijn ‘gouden fase’, portretten en
landschappen.
Bij de expositie zijn ook werken van belangrijke Weense kunstenaars zoals Egon Schiele en
Friedensreich Hundertwasser te zien, die zich lieten inspireren door Klimts werk. Onder invloed
van de artistieke onstuimigheid aan het einde van de negentiende eeuw pleitte Schiele voor een
nieuwe vorm voor het weergeven van landschappen en het menselijk lichaam. Hundertwasser
gaf zijn architecturale structuren en schilderijen een symbolische dimensie.
Dit artistieke programma, dat geproduceerd is door Culturespaces en samengesteld is door
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto en Massimiliano Siccardi, nodigt de bezoekers uit om nader
kennis te maken met de kleurrijke werken van Gustav Klimt, werken van zijn tijdgenoten en van
degenen voor wie hij een inspiratiebron was. De expositie neemt de bezoeker mee op een reis
door honderd jaar Weense schilderkunst en werpt een originele blik op het werk van Klimt en
zijn opvolgers aan de hand van een presentatie van de portretten, landschappen, naaktportretten,
kleuren en de vergulding die aan het einde van de negentiende eeuw en in de daaropvolgende
eeuw een revolutie in de Weense schilderkunst teweegbrachten. De expositie neemt het publiek
mee terug in de tijd om de kunstwerken van de Wiener Secession te verkennen, vastgelegd
door middel van honderden originele foto’s die in Wenen zijn gemaakt door Creatief Directeur,
Gianfranco Iannuzzi.
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Programma van de immersieve expositie
DEEL 1 – Neoklassiek Wenen

De eerste reeks beelden in de expositie neemt de bezoeker
mee naar het Kunsthistorisches Museum in Wenen, waarvan
de architectuur en decoraties geleidelijk op het projectievlak
van Fabrique des Lumières zichtbaar worden. Eerst komt het
plafond tevoorschijn, dan de zuilen en tot slot de neoklassieke
schilderijen van de keizerlijke hofschilder Hans Makart (18401884) en de jonge Gustav Klimt. Hun fresco’s, die decoratieve
elementen vormen in de architectuur van het paleis, verschijnen
op de muren alsof ze tijdelijk het grote trappenhuis hebben
verlaten, waarvan ze het plafond sinds de opening van het
museum in 1891 hebben gesierd.

Gustav Klimt, Interieur van het Kunst
historisches Museum in Wenen, detail van
de boog en de borstwering van figuren die
de Italiaanse Renaissance verbeelden, ca.
1890/91, gemengde techniek, ca. 230 cm,
© Gianfranco Iannuzzi

De dialoog tussen schilderkunst en architectuur wordt
vervolgens voortgezet onder de kroonluchters van het
Burgtheater, het Oostenrijkse nationale theater in Wenen dat
eveneens uit het einde van de negentiende eeuw dateert. Het
plafond wordt verlicht zodat de bezoekers de kunstwerken van
Franz Matsch en Gustav Klimt goed kunnen bekijken, terwijl de monumentale projectie een unieke
gelegenheid biedt om de fresco’s die mythologische thema’s weergeven van dichtbij te bekijken.
Makart, een voorganger en tijdgenoot van Klimt, werd eind negentiende eeuw beschouwd als een
belangrijke Oostenrijkse academische schilder. Voor zijn rijke en lyrische schilderijen vormden de
klassieke traditie de inspiratiebron, met een bijzondere nadruk op de Venetiaanse Settecento.

DEEL 2 – Klimt en de Wiener Secession

De gevels van de gebouwen in Wenen zijn versierd met organische vormen, bloemcomposities
en gestileerde plantmotieven, waarin groen en goud de overheersende kleuren zijn. Het
Secessionsgebouw – dat het motto ‘De tijd zijn kunst, de kunst zijn vrijheid’ op de gevel draagt
– was de expositieruimte voor de Weense beweging en weerspiegelde het streven naar ‘totale
kunst’. De esthetische zoektocht kwam ook tot uiting in de
kunstwerken op affiches en in het maandblad Ver Sacrum
dat door de secessionistische kunstenaars werd uitgegeven.
De grafische kunstvormen op de muren van Fabrique des
Lumières weerspiegelen een voorkeur voor gebogen lijnen,
geïllustreerde vormen en gestileerde gotische tekens.

Joseph Maria Olbrich (architect), Het
Secessionsgebouw, de thuisbasis van de
Wiener Secession Artists’ Association.
Opschrift boven de deur: ‘De tijd zijn kunst,
de kunst zijn vrijheid’. De drie vrouwelijke
hoofden vertegenwoordigen schilderkunst,
architectuur en beeldhouwkunst (18971898). © akg-images / Erich Lessing

Dan is het tijd voor een verandering van stijl en omgeving. In
1897 was Gustav Klimt één van de oprichters van de Wiener
Secession, die zich trachtte te ontworstelen aan de beperkingen
van het sociale, politieke en esthetische conservatisme, en
de kunstscene wilde uitbreiden van zuivere schilderkunst tot
alle decoratieve kunsten. Architectuur was de voornaamste
uitingsvorm van de Wiener Secession. Otto Wagner ontwierp
de paviljoens voor de Weense metro, met name het iconische
station Karlsplatz, en was ook het creatieve brein achter de
kerk van St. Leopold met zijn prachtige glas-in-loodramen. Deze
kerk wordt beschouwd als een van de belangrijkste kerken
van de twintigste eeuw. Zijn onmiskenbare Art Nouveau-stijl is
kenmerkend voor de Wiener Secession.
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DEEL 3 – Klimts gebruik van goud

De werken van Klimt, die vol symboliek zitten, werden opge
nomen in de nieuwe architectuur van het Secessionsgebouw
en zijn nu te zien op de monumentale muren van Fabrique
des Lumières. Bij de expositie komen de allegorische figuren
geleidelijk aan tevoorschijn en wordt het werk in zijn geheel
en met zijn rijkdom aan details weergegeven. De naast elkaar
geplaatste gestileerde geometrische vormen delen de ruimte
op in vakken, als karakteristiek eerbetoon aan de Byzantijnse
mozaïeken die in Ravenna een grote indruk op Klimt maakten.
Als zoon van een vergulder paste Klimt dunne lagen bladgoud
toe in zijn kunstwerken om zijn figuren nog beter tot uiting te
laten komen en hun magische karakter te benadrukken. Zo
slaagde hij erin zijn werken een tijdloze kwaliteit te geven;
door de afwezigheid van perspectief en schaduw leken ze
op religieuze iconen. Tijdens zijn ‘gouden fase’ maakte Klimt
tal van meesterwerken, waaronder De Kus, Danaë en Portret
van Adele Bloch Bauer I.

Gustav Klimt, De Kus, 1908, olieverf op
doek, 180 x 180 cm, Osterreichische Galerie
Belvedere, Wenen, Oostenrijk, © akg-images
/ Erich Lessing

DEEL 4 – Klimts visie op de natuur

Tijdens zijn vele zomervakanties die hij doorbracht op de oevers van de Attersee in Oostenrijk
schilderde Klimt natuurscènes in de open lucht zoals tuinen, boomgaarden en weiden. Zonder
verhalende elementen en menselijke figuren worden de bezoekers ondergedompeld in een
vegetatie die ons uitnodigt om de natuur te
aanschouwen, en de oevers van het meer lijken
hun weerspiegeling te bewonderen op het gladde
oppervlak. De vloer van Fabrique des Lumières is
omgetoverd tot een tapijt van ontelbare bloemen,
waardoor de toeschouwer kan genieten van een rijk
kleurenpalet, dat doet denken aan het pointillisme.
De expositie leidt de bezoekers vervolgens naar
een bos, en daarna naar een woud van bomen die
op een rij staan als de zuilen van een tempel. Aan
de rand van het bos is een dorp te zien.

Gustav Klimt, Beukenbos I, c. 1902, olieverf op doek, 100 x
100 cm, Staatliche Kunstsammlungen, Galerie Neue Meister,
Dresden, Duitsland © akg-images
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DEEL 5 – Egon Schiele

De huizen die Fabrique des Lumières binnendringen zijn het
werk van Egon Schiele. Met Klimts werken als inspiratiebron
schilderde Egon Schiele zijn dorpen als een lappendeken, in
composities die uit opeenvolgende vlakken bestaan. Hoewel
de landschappen niet realistisch zijn weergegeven, geven ze
een beeld van Schieles mentale toestand door middel van
melancholische kleuren en rommelig ogende lijnen.
Slungelige poppen, figuren van Egon Schiele die de thema’s
Eros en Thanatos combineren, beginnen te dansen op de
oppervlakken van Fabrique des Lumières. Terwijl de ver
draaide lichamen zich over de muren uitstrekken, wordt
erotiek geassocieerd met de dood. De indringende blikken
in de portretten en zelfportretten nodigen de bezoeker uit om
Schieles wereld binnen te stappen.

Egon Schiele, Huis met het drogen van
wasserij, 1917, olieverf op doek, 110 x 140
cm, Leopold Collectie, Wenen, Oostenrijk,
© akg-images / Erich Lessing

DEEL 6 – Klimts beelden van vrouwen

De silhouetten die zijn geschilderd door Schiele maken plaats voor de vrouwen van Klimt. Goud is
vervangen door een kleurrijke stijl, die de vrouwen accentueert en verheft. De galerij van portretten
– jonge meisjes, zwangere vrouwen, oude vrouwen, knap of minder knap – vertegenwoordigt de
vrouwelijkheid in al haar vormen. Hun elegante lijnen stralen een expressieve kracht uit. Of ze
nu hooghartig of eenzaam ogen, de vrouwen zijn een bron van fascinatie en weerspiegelen de
tederheid waarmee de schilder hen bekeek.
Deze beelden worden gevolgd door meer existentiële schilderijen die de verschillende stadia
van het leven behandelen – geboorte, jeugd, ouderdom en dood. De aandacht wordt getrokken
door de details van de ornamentele motieven, die meer abstract van stijl zijn.

Gustav Klimt, Waterslangen II (Vrienden), 1904-1907, olieverf op doek, 80 x 145 cm, Particuliere collectie, © akg-images / Erich Lessing
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Korte expositie: ‘Hundertwasser, in de voetsporen
van de Wiener Secession’
De expositie ‘Hundertwasser, in de voetsporen van de Wiener Secession’ is samengesteld door
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto en Massimiliano Siccardi, met de steun van de Hundertwasser
Stichting, en laat de bezoeker nader kennismaken met het werk van de Weense kunstenaar en
architect Friedensreich Hundertwasser (1928- 2000). Als schilder en architect was hij enkele
decennia later de erfgenaam van de Wiener Secession. Hij belichaamde een artistieke opleving,
die sterk beïnvloed was door de revolutie die Klimt teweeg had gebracht. Zijn schilderijen en
architectonische werk, met het respect voor de natuur en de mens als uitgangsbasis, belichamen
de bron van het leven en de elementen. Net als Gustav Klimt en Egon Schiele liet de kunstenaar
het perspectief los en gebruikte hij in plaats daarvan een opeenvolging van vlakken, en net als
hen gaf hij de voorkeur aan expressievere lijnen boven rechte lijnen, waardoor onregelmatige
vormen ontstonden. “De rechte lijn is een door de mens gemaakt gevaar, omdat zij niets van
doen heeft met de mens, het leven en de hele schepping”, zo rechtvaardigde hij die keuze ooit.
Hundertwassers schilderkunst is een explosie van kleur die de bron van het leven en de natuurlijke
elementen belichaamt, in een eindeloze spiraal. Zijn artistieke werk met betrekking tot architecturale
en menselijke uniformiteit wordt geherinterpreteerd met behulp van computergraphics en
videoanimatietechnieken. De ruimte van Fabrique des Lumières wordt omgevormd tot een
gefragmenteerde ruimte vol gedigitaliseerde beelden. De ideale stad van de kunstenaar komt
geleidelijk aan tevoorschijn op de monumentale oppervlakken, in een groot dynamisch fresco
dat vorm krijgt. Het wordt samengesteld uit vormen en kleuren die verschijnen op het ritme van
de muziek. Onregelmatig gevormde ramen bieden zicht op felgekleurde schilderijen en lijnen
creëren een utopische wereld, waarvoor de natuur de inspiratiebron vormde en waarin de mens
centraal staat. Dwalend door de ruimte betreedt de bezoeker de enscenering en maakt hij door
zijn aanwezigheid zelf ook deel uit van het werk.

Friedensreich Hundertwasser, 632 Gemiste Lente, 1966, gemengde techniek, 53 x 73 cm,
© 2022 Namida AG, Glarus
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Hedendaagse creatie: ‘Journey’
Regie & ontwerp: Nohlab
Fabrique des Lumières heeft, naast de grote hal met de exposities, een studio waar het werk
van hedendaagse kunstenaars getoond wordt. Productiestudio Nohlab creëerde hiervoor het
digitale kunstwerk ‘Journey’: een experimentele reis die het ontstaan van fotonen – een van de
elementaire deeltjes van het licht – als thema heeft. ‘Journey’ laat de transitie van de fotonen door
alle lagen van het oog tot in de zenuwcellen zien, waar ze worden omgezet in elektrische signalen.

‘Journey’, Nohlab productiestudio; © Culturespaces / Eric Spiller

Hedendaagse creatie: ‘Memories’
Regie & ontwerp: Spectre Lab
Het menselijk brein heeft een veel groter vermogen om informatie op te slaan dan welke computer
ook, maar toch is ons geheugen selectief; het sorteert, kiest en bewaart alleen datgene waarvan
het denkt dat het nuttig kan zijn.
Het geheugen, dat één van de belangrijkste functies van de menselijke geest is, bepaalt ons
wezen en geeft vorm aan de contouren van onze identiteit. Alles proberen te onthouden is zinloos:
net als zand dat door de vingers glipt, blijft er slechts een deel van onze levenservaringen over.
Toch is het deze kleine hoeveelheid informatie die bepaalt wie wij zijn: wezens die zowel uniek
als onbeduidend zijn.
‘Memories’ stelt de bezoeker centraal in deze reflectie en verenigt de onmetelijkheid van de
wereld die ons omringt met onze eigen plaats in die wereld. Elk individu wordt ondergedompeld
in een onophoudelijke stroom van beelden en informatie en is vrij om een deel van de essentie
van dit betoverende intermezzo in het geheugen te bewaren. Gemaakt door Spectre Lab, een
multidisciplinaire creatieve studio die in 2014 werd opgericht door Marc Vidal, Jérôme Sérane
en Philippe Granier.

© Culturespaces / Spectre Lab
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De soundtrack
Er is een reeks muziekstukken gekozen om de bewegende beelden van het ene deel naar het
volgende te begeleiden en de emotionele ervaring van de twee exposities die in Fabrique des
Lumières worden gepresenteerd te versterken.

‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’
Compositie ‘Neoclassical Vienna’
Ouverture van Tannhäuser door Wilhelm Richard Wagner
Compositie ‘Klimt en de Wiener Secession’
Schneeglöckchen-Walzer, Op. 143 van Johann Strauss
Symfonie nr. 9 - Scherzo van Ludwig van Beethoven
Compositie ‘Klimts gebruik van goud’
Symfonie no. 9 - Koorsymfonie van Ludwig van Beethoven
Study no. 2 door Philip Glass
Concerto N°1 in E minor, Op. 11 van Frederic Chopin
Compositie ‘Klimts visie op de natuur’
Lied ‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’ van Gustav Mahler
Compositie ‘Schiele’
Cadenza: Concerto for Piano and Orchestra No. 5 van Sergej Rachmaninov en Alexander
Warenberg
Compositie ‘Klimts beelden van vrouwen’
Giuditta’s ‘Meine Lippen, sie küssen so heiß’ door Franz Lehar
Compositie ‘Klimts gebruik van kleur’
Madame Butterfly (Humming Chorus) door Giacomo Puccini

‘Hundertwasser, in de voetsporen van de Wiener Secession’
Memoria van Murcof
III. Sarma door Kimmo Pohjonen, Samuli Kosminen, & het Kronos Quartet
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Gianfranco Iannuzzi, Creatief Directeur
“Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is dat ik mensen bijzondere
plekken kan laten zien, met een ziel, een geschiedenis, een
bijzondere architectuur. Het is essentieel dat ik een gevoel
heb bij een locatie, zowel voor mij als voor het publiek. Het
is voor mij het belangrijkst dat het bijzondere karakter ervan
intact wordt gehouden en dat ik me vervolgens aanpas aan
de bestaande architectuur en de oorspronkelijke ruimtes. De
geest van de locatie in stand houden en deze transformeren
door de kunst, en niet andersom.”
Gianfranco Iannuzzi is al 30 jaar baanbrekend op het gebied
van de creatie van immersieve artistieke installaties en heeft
in Frankrijk en daarbuiten vele exposities op zijn naam staan.
Sinds 2010 werkt hij samen met Culturespaces aan de
ontwikkeling van digitale kunstcentra zoals Carrières des
Lumières in Baux-de-Provence (2012), Atelier des Lumières in Parijs (2018), Bunker des Lumières
in Jeju, Korea (2018), Infinity des Lumières in Dubai en Bassins des Lumières in Bordeaux, dat
momenteel de grootste permanente immersieve multimedia-installatie ter wereld is.
Gianfranco Iannuzzi werd geboren in Venetië, doceerde daar sociologie en raakte geïnteresseerd
in sociale en artistieke fotografie.
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw bracht een project over de fragmentatie, de deconstructie
en de recompositie van beeld hem ertoe om de grenzen van de fotografie te verleggen tot
buiten de traditionele gedrukte media. Hij meldt zich aan bij Rencontres Internationales de la
Photographie d’Arles en start met exposeren en experimenteren met het anders interpreteren
en neerzetten van beelden.
In de jaren ‘90 zorgt de ontdekking van een buitengewone locatie, de steengroeves van Les
Baux-de-Provence, voor een fundamentele ommekeer in zijn aanpak. Hij gaat op basis van zijn
eigen foto’s of werken van grote meesters artistieke installaties maken van ‘XL-formaat’. Sindsdien
blijft hij deze locatie gebruiken voor zijn nieuwste creaties.
Vanaf het begin van deze eeuw ontwikkelt hij dit soort immersieve installaties en probeert hij
steeds meer bijzondere locaties te vinden: Atelier Cézanne in Aix-en-Provence, Musée Lapidaire
in Narbonne, een voormalige zonne-energiecentrale (Thémis), de kerk van Val-de-Grâce (Parijs),
de Grottes (La Balme), de Abdij van San Galgano (Toscane), een oude warmtecentrale (Leipzig,
Duitsland), Atelier des Lumières (Parijs), Bunker des Lumières (Jeju, Korea), Bassins des Lumières
(Bordeaux)...
“De geavanceerde multimediatechnologieën die vandaag de dag beschikbaar zijn, hebben mij
in de loop der jaren in staat gesteld een uitgebreide, immersieve en interactieve muzikale en
visuele wereld te creëren en te ontwikkelen. Inspelen op de zintuiglijke en emotionele aspecten,
zodat het publiek letterlijk in het hart van de voorstelling staat, zich door een multidimensionale
ruimte beweegt en zelf onderdeel van het werk wordt omdat de beelden overal zijn: op de
muren, vloeren en plafonds.”
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Culturespaces, bedenker van Fabrique des Lumières
Culturespaces, dat in 1990 werd opgericht door Bruno Monnier, is de grootste privé-exploitant
die gespecialiseerd is in het volledige beheer van monumenten, musea en kunstcentra. Sinds
2012 is het bedrijf ook een pionier op het vlak van digitale kunstcentra en tentoonstellingen.
Culturespaces is wereldwijd actief en kan bogen op een uitgebreide expertise, waarbij het ontwerp
en de inrichting van digitale kunstcentra worden gecombineerd met technologische knowhow
en flair voor de presentatie van werken van klassieke, moderne en hedendaagse kunstenaars.

‘DES LUMIÈRES’ digitale kunstcentra van Culturespaces:
–
–
–
–
–
–
–
–

Atelier des Lumières, Parijs (sinds 2018)
Hall des Lumières, New York (opening in 2022)
Fabrique des Lumières, Amsterdam (opening in 2022)
Bassins des Lumières, Bordeaux (sinds 2020)
Carrières des Lumières, Baux-de-Provence (sinds 2012)
Infinity des Lumières, Dubai (sinds 2021)
Théâtre des Lumières, Seoul (opening in 2022)
Bunker des Lumières, Jeju (sinds 2018)

Culturespaces is zich ten zeerste bewust van het belang van het behoud van het artistieke en
culturele erfgoed van de wereld voor de toekomstige generaties en draagt daarom ook bij aan
de financiering van jaarlijkse restauratieprogramma’s voor de monumenten en collecties die het
beheert.
De Culturespaces Stichting werd in 2009 door Bruno Monnier opgericht om kansarme kinderen
die door zijn getroffen door een ziekte, een handicap of armoede toegang tot kunst en cultuur
te geven. De stichting is één van de belangrijkste stichtingen in Frankrijk en creëert culturele
initiatieven op maat, waarbij cultuur, onderwijs en solidariteit hand in hand gaan.
www.culturespaces.com
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Bruno Monnier, Oprichter en President-directeur
van Culturespaces
Monnier houdt zich beroepsmatig al 30 jaar bezig
met historische monumenten, musea en klassieke
en digitale exposities. Hij is oprichter van digitale
kunstcentra.
Monnier studeerde af aan het Parijs Instituut voor Politieke
Studies, aan Paris II Assas en haalde een MBA aan het HEC.
Zijn grote passie is kunstgeschiedenis. In 1986 treedt hij in
dienst bij het Ministerie van Cultuur waar hij verantwoordelijk
wordt voor de modernisering van het management van musea
en monumenten (de Patrimoine 2000-commissie) en de
reorganisatie van het Château de Versailles.
© Culturespaces / Jean Grisoni
In 1988 verlaat hij het Ministerie van Cultuur en richt hij
Culturespaces op, met het Angelsaksische model waarbij de
meeste monumenten en musea in beheer zijn van particuliere organisaties als inspiratiebron.
Culturespaces adviseert regionale overheden, particuliere eigenaren en openbare instellingen
bij het promoten en beheren van hun monumenten en musea.
In 1992 vertrouwt de Académie des Beaux-Arts hem het volledige beheer toe van de Villa Ephrussi
de Rothschild in Saint-Jean-Cap-Ferrat, waarvan hij de tuinen laat restaureren. In 1994 geeft het
Institut de France Monnier de verantwoordelijkheid voor het museum Jacquemart-André in Parijs
en zijn grootse exposities. Tevens beheert hij monumenten, musea en exposities in opdracht van
verschillende overheden.
In 2009 richt Bruno Monnier de Culturespaces Stichting op, dat inmiddels onderdeel is van FACE
(Fondation Agir Contre l’Exclusion), een stichting die inclusiviteit bevordert. De missie van deze
stichting: kunst en rijksmonumenten toegankelijker maken en culturele uitsluiting van kinderen
die te kampen hebben met ziekte, een handicap of armoede of sociaal verstoten zijn tegengaan.
Inmiddels bezoeken jaarlijks meer dan 10.000 kinderen de locaties die door Culturespaces worden
beheerd.
In 2012 opent Bruno Monnier Carrières des Lumières in Baux-de-Provence. In 2013 richt hij een
nieuwe culturele ontmoetingsplaats op in Aix-en-Provence. Hiervoor laat hij Hôtel de Caumont
restaureren en verandert het in een kunstencentrum en expositieruimte.
In 2015 bedenkt hij het museum van de 21e eeuw waar wordt gewerkt met digitale kunst en
muziek. Hij besluit Atelier des Lumières op te richten, zijn eerste centrum voor digitale kunst, in
een voormalige gieterij in het 11e arrondissement van Parijs. Atelier des Lumières, dat in 2018
officieel wordt geopend, ontvangt al in het eerste jaar meer dan 1 miljoen bezoekers. In 2020
richt hij Bassins des Lumières op in de Base Sous-Marine, een historisch militair gebouw in
Bordeaux. Het is inmiddels het grootste digitale kunstcentrum ter wereld! Ook wordt er nauw
samengewerkt met partners in het buitenland, wat in 2018 leidt tot de opening van Bunker des
Lumières in Jeju (Zuid-Korea) en in 2021 van Infinity des Lumières in Dubai. In 2022 staat de
opening van drie nieuwe centra voor digitale kunst gepland in Amsterdam, New York en Seoul.
Culturespaces is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Europese culturele sector,
met name die van de digitale kunst met zijn gespecialiseerde teams en alle benodigde knowhow
voor het ontwerpen en neerzetten van digitale kunstcentra, met de technologische expertise
voor het opzetten van exposities, productie en catalogi voor immersieve digitale exposities, de
presentatie van klassieke, moderne en hedendaagse kunstenaars, en internationale uitbreiding.
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De Culturespaces Stichting
Missie: de meest kansarme kinderen toegang geven tot kunst- en cultuur
onderwijs, zodat hun creativiteit wordt geprikkeld
De Culturespaces Stichting is een Franse stichting die zich ten doel stelt om de meest kansarme
kinderen toegang te geven tot kunst- en cultuuronderwijs. Zij stelt samen met partners kunsten cultuuronderwijsprogramma’s samen voor kinderen die getroffen zijn door ziekte, handicap
en/of sociale uitsluiting.
Elk jaar nemen bijna 10 000 kinderen tussen 5 en 12 jaar deel aan onze creatieve, ludieke
en educatieve programma’s, die zijn ontwikkeld in samenwerking met digitale kunstcentra,
musea en erfgoedlocaties in Frankrijk.
De Culturespaces Stichting is in 2009 opgericht door Bruno Monnier, CEO en stichtend partner
van Culturespaces, met als hoofddoel sociale integratie te bevorderen door middel van culturele
betrokkenheid van de jonge kinderen. Vandaag de dag is de Culturespaces Stichting in Frankrijk
een belangrijke partij die kansarme kinderen toegang geeft tot kunst- en cultuuronderwijs.
In samenwerking met de digitale kunstcentra van Culturespaces heeft de stichting in 2018 in
Frankrijk ‘Art en immersion’ gelanceerd, een gratis sociaal en educatief programma dat kinderen
meeneemt op een emotionele, creatieve en educatieve reis aan de hand van de werken van de
grootste kunstenaars. Het geeft cultuur en kunst een centrale plaats in het onderwijs om de
kennis van de kunsten bij kinderen te bevorderen en creativiteit, kritisch denken en artistieke
activiteiten aan te moedigen.
Na de succesvolle lancering en invoering van het programma in Frankrijk zal het nu in samenwerking
met lokale partijen worden aangepast en internationaal worden ingezet. In 2022 zullen Fabrique
des Lumières in Amsterdam en Hall des Lumières in New York City het voortouw nemen.
Dit initiatief vormt in Nederland een nieuwe en unieke manier om de toegang tot kunst en cultuur
voor doelgroepen te verbeteren door kinderen een nieuw perspectief op kunst en technologie
te bieden. De artistieke reis van de kinderen is erop gericht om hun algemene gevoel en kennis
van kunst, cultuur en creativiteit te ontwikkelen door middel van artistieke activiteiten voor en na
het bezoek aan Fabrique des Lumières. Het draagt bij aan de doelstellingen om een levenslange
betrokkenheid bij cultuur en kunst te bewerkstelligen, de persoonlijke ontwikkeling te vergroten
en kennis plus cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden te verwerven.

© Stéphanie TETU / Culturespaces Foundation 2021
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Fabrique des Lumières: feiten en cijfers
Fabrique des Lumières, gecreëerd door Culturespaces, is een digitaal kunstcentrum in
Zuiveringshal West in Amsterdam dat gebruik maakt van geavanceerde, unieke technologie om
meeslepende exposities te presenteren die gewijd worden aan verschillende hoofdpersonen uit
de kunstgeschiedenis. Kunstwerken worden door middel van lichtprojecties en begeleidende
muziek tot leven gebracht. Bezoekers kunnen genieten van een hoogwaardige audiovisuele
kunstbeleving die is aangepast aan het 19e-eeuwse historische gebouw waarin Fabrique des
Lumières is gevestigd. De exposities worden geprojecteerd op alle oppervlakken van de muren
en vloeren, wat zorgt voor een zintuigelijke ervaring.

Grootste digitale kunstcentrum van Nederland
–
–
–
–
–
–
–

Twee expositieruimtes: de Hal en de Studio
Oppervlakte van de Hal: 1.230 m2
Maximale hoogte van de wanden in de Hal: 17 meter
Oppervlakte Studio: 110 m2
Totale expositieruimte: 1.350 m2
Totale projectieoppervlakte (inclusief wanden en vloeren): 3.800 m2
Ongeveer 100 videoprojectoren en een ruimtelijk geluidssysteem

© Culturespaces / Charles Duprat
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Geschiedenis van het Westergasterrein
De oorsprong van Fabrique des Lumières

In 1883 liet de British Imperial Continental Gas Association in Amsterdam twee kolengestookte
gasfabrieken bouwen – de Oostergasfabriek en de Westergasfabriek – om fabrieksgas te
produceren voor de verlichting van de straten van de stad.
De vraag naar fabrieksgas was groot omdat Amsterdam door de sterke economische en
demografische groei (met een bevolking van 400.000 inwoners) al sinds het midden van de 17e
eeuw haar straten verlichtte met vaste olielantaarns, die waren ontworpen door de schilder en
uitvinder Jan van der Heyden.
De Westergasfabriek, strategisch gelegen op het kruispunt van verschillende zee-, spoor- en
wegverbindingen, was een uitgestrekt complex van 4 hectare dat bestond uit verschillende
gashouders, kolenopslagplaatsen, afvalwaterzuiveringsinstallaties en een watertoren, waarmee
het de grootste kolengestookte gasfabriek van Nederland was.

Unieke architectuur

Ingenieur Julius Pazzani en architect Isaac Gosschalk, eind 19e eeuw één van de meest
invloedrijke architecten en tevens verantwoordelijk voor de Nederlandse neorenaissancestijl,
kregen de opdracht voor het ontwerp van het complex. De Nederlandse neorenaissancestijl
wordt gekenmerkt door de nadruk op symmetrie en het gebruik van rode en gele baksteen en
lichtgekleurde stenen. De gevel werd ook versierd met bogen, sierlijke dakranden en trapgevels.
Samen met het station in Groningen, dat werd gebouwd in 1896, was de Westergasfabriek één
van Gosschalks belangrijkste bouwwerken en een icoon van de Nederlandse neorenaissancestijl.
“Een gebouw heeft stijl als het persoonlijkheid heeft; als het zijn ware aard discreet uitdrukt”
– Isaac Gosschalk.
De structuur is gebaseerd op metalen spanten die bekendstaan als Polonceau-spanten. Deze
nieuwe methode, die in 1837 werd ontwikkeld, omvatte het bouwen van een driehoekig metalen
geraamte, waardoor er minder materiaal nodig was en er ruimte vrijkwam in het dak.
De bouw werd voltooid in 1885.

Uitbreiding

De fabriek werd in 1898 eigendom van de gemeente Amsterdam. Om in te spelen op de stijgende
vraag naar gas werd het gebouw rond de eeuwwisseling verschillende malen uitgebreid, met
de bouw van een grote gashouder van 100.000 m3 in 1902, een ketelhuis in 1903 en een
watergasinstallatie (later bekend als ‘het Transformatorhuis’) in 1904.
De fabriek werd in 1950 verder uitgebreid, tot de eerste gebouwen – het zuiveringsgebouw en
het retorthuis – in 1961 werden afgebroken.
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Sluiting

In Nederland werden in de jaren zestig enorme aardgasreserves ontdekt (de velden van Slochteren
en IJmuiden), wat leidde tot de geleidelijke sluiting van kolengestookte gascentrales.
De productie werd in 1967 stopgezet en de fabriek werd vervolgens gebruikt als opslaggarageruimte.
Gebouwen die niet voor opslag konden worden gebruikt, werden gesloopt, waaronder met name
de watertoren in 1968 en de twee gashouders in 1974.
Het gemeentelijk energiebedrijf gebruikte de gebouwen vanaf het eind van de jaren 60 als
werkplaatsen en magazijnen, tot het in 1992 afstand deed van het complex.

De transformatie tot een cultureel centrum

Ter bescherming van het terrein, dat door de industriële activiteiten sterk was vervuild,
en met een buurtinitiatief als stuwende kracht werd in 1981 door de gemeenteraad een
landinrichtingsverordening uitgevaardigd. Dit was het beginpunt van plannen om het terrein te
herontwikkelen tot een stadspark. In 1989 kregen de 22 oorspronkelijke industriële gebouwen
de status van nationaal monument.
In 1990 werd het projectbureau Westergasfabriek opgericht onder leiding van Evert
Verhagen, architect, stedenbouwkundige en oprichter van Creative Cities. In 1993 stelde het
stadsdeel Westerpark het terrein open voor culturele en recreatieve activiteiten en werden
het zuiveringsgebouw, het transformatorgebouw, de gashouder, het regulatorhuis en het
machinegebouw gerenoveerd.
Het 13,5 hectare grote terrein is ontworpen door de Amerikaanse landschapsarchitect Kathryn
Gustafson, die in samenwerking met architect Francine Houben, directeur van Mecanoo Architects,
een project ontwikkelde onder de titel ‘Change’. Het doel: het bieden van een verscheidenheid
aan ruimte- en tijdgerelateerde ervaringen terwijl je over het terrein loopt. Het terrein heeft een
hedendaagse lay-out gekregen, maar met behoud van een aantal klassieke kenmerken zoals
een grote weide, verschillende waterpartijen, een bosgebied, bloemperken en een boomgaard
die rond de hoofdas is gecentreerd.
Oorspronkelijk was het park bedoeld voor tijdelijke culturele evenementen zoals theaterfestivals,
kunstbeurzen en modeshows, maar het werd een permanent cultureel centrum dat in 2003
officieel werd geopend.

De realisatie van een digitaal kunstcentrum

De Gashouder kwam in 2017 in beeld bij Culturespaces.
In 2018 kocht Duncan Stutterheim alle industriële gebouwen op, die in 2019 werden omgedoopt tot
Westergas, met als doel het Westerpark om te vormen tot een Cultuurdorp voor de Amsterdammer.
Een unieke monumentale locatie waar historische waarden en vernieuwende ideeën samenkomen
met een eigengereid, maar tegelijkertijd typisch Amsterdams karakter.
Westergas stelde Culturespaces in de gelegenheid te investeren in de Zuiveringshal, ook bekend
als de Gasfabriek, om er een centrum voor digitale kunst te realiseren. Vier jaar later, na een
grondige renovatie, zal Fabrique des Lumières in april 2022 opengaan voor het publiek.
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Persbeelden

Gustav Klimt, Interieur van het Kunst
historisches Museum in Wenen, detail van
de boog en de borstwering van figuren die
de Italiaanse Renaissance verbeelden, ca.
1890/91, gemengde techniek, ca. 230 cm,
© Gianfranco Iannuzzi

Joseph Maria Olbrich (architect), Het
Secessionsgebouw, de thuisbasis van de
Wiener Secession Artists’ Association.
Opschrift boven de deur: ‘De tijd zijn kunst,
de kunst zijn vrijheid’. De drie vrouwelijke
hoofden vertegenwoordigen schilderkunst,
architectuur en beeldhouwkunst (18971898). © akg-images / Erich Lessing

Gustav Klimt, De Kus, 1908, olieverf
op doek, 180 x 180 cm, Osterreichische
Galerie Belvedere, Wenen, Oostenrijk,
© akg-images / Erich Lessing

Gustav Klimt, Portret van Adele BlochBauer I, 1907, olieverf op doek, 138 x 138
cm, Neue Galerie, New York, USA, © Luisa
Ricciarini / Bridgeman Images

Gustav Klimt, Judith, 1901, olieverf op
doek, 84 x 42 cm, Osterreichische Galerie
Belvedere, Wenen, Oostenrijk © akgimages / Erich Lessing

Gustav Klimt, Beukenbos I, c. 1902,
olieverf op doek, 100 x 100 cm, Staatliche
Kunstsammlungen, Galerie Neue Meister,
Dresden, Duitsland © akg-images
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Gustav Klimt, Appelboom I, 1912, olieverf
op doek, 110 x 110 cm, Particuliere
collectie © akg-images / Erich Lessing

Gustav Klimt, Kasteel Kammer aan het
Attersee meer, 1908, olieverf op doek,
110 x 110 cm, Narodni Galerie, Praag,
Tsjechië, © akg-images / Erich Lessing

Egon Schiele, Vrouw met groene kousen, 1917, gouache & zwart
potlood op papier, 29,5 x 46 cm, Privécollectie, © Bridgeman
Images

Egon Schiele, Portret van Paris von
Gütersloh, 1918, olieverf op doek, 140
x 110 cm, Minneapolis Institute of Arts,
MN, USA, © Minneapolis Institute of Art /
Gift of the P. D. McMillan Land Company /
Bridgeman Images

Egon Schiele, Huis met het drogen van wasserij, 1917, olieverf
op doek, 110 x 140 cm, Leopold Collectie, Wenen, Oostenrijk,
© akg-images / Erich Lessing
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Egon Schiele, Vier bomen, 1917, olieverf op doek, 110 x 140
cm, Osterreichische Galerie Belvedere, Wenen, Oostenrijk, © akgimages

Gustav Klimt, Vrienden (Waterslangen),
1904-1907, gemengde techniek, goud
op perkament, Osterreichische Galerie
Belvedere, Wenen, Oostenrijk, © akgimages / Erich Lessing

Gustav Klimt, Waterslangen II (Vrienden), 1904-1907, olieverf
op doek, 80 x 145 cm, Particuliere collectie, © akg-images / Erich
Lessing

Gustav Klimt, Beethoven Fries, Detail:
De vijandige krachten, 1902, gemengde
techniek, Osterreichische Galerie
Belvedere, Wenen, Oostenrijk © akgimages / Erich Lessing

Gustav Klimt, De Maagd, c.1913, olieverf
op doek, 190 x 200 cm, Narodni Galerie,
Praag, Tsjechië, © akg-images / Erich
Lessing

Gustav Klimt, Danae, 1907-08, olieverf
op doek, 77 x 83 cm, Galerie Wurthle,
Wenen, Oostenrijk, © Bridgeman Images

Gustav Klimt, Dood en Leven, c.1911,
olieverf op doek, 177 x 198 cm, Particuliere
collectie, © Bridgeman Images
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Friedensreich Hundertwasser, 691 Irinaland over de Balkan,
1969, gemengde techniek, 36,5 x 51 cm, © 2022 Namida AG,
Glarus

Friedensreich Hundertwasser, 738 Gras voor wie huilt, 1975,
gemengde techniek, 65 x 92 cm, © 2022 Namida AG, Glarus

Friedensreich Hundertwasser, 632 Gemiste Kerst, 1966,
gemengde techniek, 32 x 50,5 cm, © 2022 Namida AG, Glarus
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‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © Culturespaces / Eric Spiller

‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © Culturespaces / Eric Spiller

‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © Culturespaces / Eric Spiller

‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © Culturespaces / Eric Spiller

‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © Culturespaces / Eric Spiller

‘Hundertwasser, in de voetsporen van de Wiener Secession’:
© Culturespaces / Eric Spiller
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‘Hundertwasser, in de voetsporen van de Wiener Secession’:
© Culturespaces / Eric Spiller

‘Hundertwasser, in de voetsporen van de Wiener Secession’:
© Culturespaces / Sophie Lloyd

‘Journey’, The Nohlab production studio; © Culturespaces /
Eric Spiller

© Culturespaces / Charles Duprat

© Culturespaces / Spectre Lab

© Stéphanie TETU / Culturespaces Foundation 2021
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Neem voor meer informatie, interviewverzoeken en rechtenvrij beeld contact op met:

Coebergh Communicatie & PR
Simone Slagboom
Leidsegracht 38-40
1016 CM Amsterdam
Telefoon: (020) 470 87 87
Email: simone@coebergh.nl

Pazzanistraat 37
1014 DB Amsterdam
www.fabrique-lumieres.com
#FabriquedesLumieres
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Praktische informatie
Openingstijden

Maandag t/m donderdag, 9 tot 17 uur
Vrijdag en zaterdag, 9 tot 21 uur
Zondag, 9 tot 17 uur
De exposities zijn doorlopend te zien.

Prijzen

Volwassenen
Studenten, European Youth Pass
Jeugd (5 t/m 17 jaar)
Kinderen (0 t/m 4 jaar)
Families (2 x Volwassenen, 2 x Jeugd)

€ 17
€ 14
€ 12
Gratis
€ 52

Tickets

Tickets zijn te koop via www.fabrique-lumieres.com.

Adres

Pazzanistraat 37, 1014 DB Amsterdam
Hoe te bereiken met OV
Bus 21 vanaf station Amsterdam CS, halte Van Hallstraat/Westergasfabriek.
Tram 3 vanuit het centrum, halte Van Limburg Stirumplein of Van Hallstraat/ Westergasfabriek.
Hoe te bereiken met de auto
Vanaf de snelweg A10: neem de afslag S103/S104 (Haarlem),daarna volg de borden naar het
Centrum via de Haarlemmerweg.
Hoe te bereiken met de fiets
Fabrique des Lumières is makkelijk te bereiken (10 minuten vanaf station Amsterdam CS) en er
zijn voldoende plekken om de fiets te parkeren.

Web

www.fabrique-lumieres.com

www.facebook.com/fabriquedeslumieres
www.instagram.com/fabriquedeslumieres
www.linkedin.com/showcase/fabrique-des-lumières
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Pazzanistraat 37
1014 DB Amsterdam
www.fabrique-lumieres.com
#FabriquedesLumieres

PERSCONTACT
Coebergh Communicatie & PR
Simone Slagboom
(020) 470 87 87
simone@coebergh.nl
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