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Kunstbeeld actie

Zondag 4 april en vrijdag 9 april blaast David Bade in het GEM 

zijn installatie ‘David Bade tekent u onder de tafel’ (2007) nieuw 

leven in. David zal in de tentoonstelling ‘Catch of the Day’ de 

eerste vijftig Kunstbeeldlezers met hun meegebrachte pagina 

ontvangen en daarna kort onderwerpen aan een humoristisch, 

therapeutisch of intiem vraaggesprek.

Hoe gaat deze actie in zijn werK

David vraagt iedere Kunstbeeld lezer zelf zijn tekening (op de 

pagina hiernaast ) af te maken. Reageer op de woorden, associ-

eer verder op het beeld. Kleur in of voeg iets toe. Het kan zo gek 

niet zijn. Ga vervolgens met uw eigen tekening (al dan niet nog 

in Kunstbeeld) naar het GEM op zondag 4 april tussen 12 en 18 

uur of vrijdag 9 april tussen 12 en 18 uur. Naar aanleiding hiervan 

noteert Bade bij de eerste vijftig bezoekers van iedere dag meer 

gegevens en schetstoevoegingen op uw pagina. De bewerkte 

pagina’s zal Bade in zijn installatie verwerken. De resultaten hier-

van zijn later in de tentoonstelling te bekijken.

speciale Kunstbeeld actie met kunstenaar David Bade

time for 
some Action!
Maak, als lezer van Kunstbeeld, de tekening af, reageer op de 
woorden, associeer verder op het beeld… Kleur in al dan niet, 
voeg toe, streep weg, doe iets in vredesnaam!

Uw pagina uit Kunstbeeld, nu met originele toevoegingen van 

Bade, wordt na de tentoonstelling in het GEM, gesigneerd naar 

uw adres gestuurd. Wij vragen u dan ook om uw adres bij te 

voegen bij de tekening. Wanneer u niet tot de eerste vijftig 

bezoekers op een van de dagen hoort zal Bade de tekening voor u 

signeren en kunt u de tekening direct weer mee naar huis nemen.

Voor vragen over Kunstbeeld kunt u zich richten tot 

marketing@kunstbeeld.nl. Voor vragen over de tentoonstelling 

in het GEM kunt u zich richten tot pr@gemeentemuseum.nl

In het GEM is van 20 maart t/m 27 juni 2010 een retrospectief te zien van  

het werk van David Bade van 1993 tot nu onder de titel ‘Catch of the day’. 

In het GEMAK ligt van 20 maart t/m 31 mei de nadruk op het sociaal maat-

schappelijke aspect van Bade’s werk. Hier werkt hij met verschillende groe-

pen uit Den Haag aan een sculptuur die zijn plek zal krijgen op het school-

plein van de Hofstede Praktijk School in Den Haag.

gem, museum voor 

actuele kunst

Stadhouderslaan 43

Postbus 72

2501 CB Den Haag

www. gem-online.nl

gemaK

Paviljoensgracht 20-24

Postbus 72

 2501 CB Den Haag

www.gemak.org


