
Het Zoete Leven was 
geweldig. Ja toch?

Als ze net in de eerste ruimte met kunst van het 
Huis van de Fotografie staat, gaat haar 
telefoon.

Ze neemt op en luistert even. “Mag ik je later 
terug bellen? Ik sta net in het museum.”

En dat was onze tentoonstelling Het zoete leven 
aka How sweet life is. Een tijdelijk fotomuseum. 
Met maar liefst vier verdiepingen foto’s van 27 
topfotografen. Curator Hans Withoos heeft er 
een zeer diverse tentoonstelling van gemaakt 
waar in de dertien ruimtes van het Huis van de 
Fotografie in Rotterdam het menselijk leven en 
de menselijke emotie in alle aspecten te zien 
waren.

Vragen die er toe doen

Zo’n expo maakt veel los in de bezoekers. Zo 
stelde de 16-jarige stoere meid bij de 
vrouwenbeelden van Ronin de Goede vragen 
over pijn en angst. Om er vervolgens ter plekke 
een rap over te performen. Kunst leidt tot kunst. 
En tot een hernieuwde blik bij onszelf naar de 
kunst die wel al zo vaak hadden gezien.

Het jongste bezoekertje – anderhalf? - stelde 
geen vragen. Hij bleef wel gebiologeerd kijken 
naar de werken van Annabel Oosteweeghel. Zijn 
moeder gaf hem alle tijd. Paul wees ze op de 
man die de tegels in de tuin aan het maaien was. 
Wel opvallend hoe veel bezoekers die 
gerimpelde vrouw op het prachtige portret van 
Vincent Mentzel niet kenden. Ik vertelde ze dat 
het een moeder was die naar haar dochter keek. 
Dat maakte indruk. Dat die dochter onze 
toenmalige koningin Beatrix was die in de 
Gouden Koets voorbij reed en dat ze dus keken 
naar prinses Juliana, bleek slechts een detail voor 
ze.



Een expo met extra’s

Een tentoonstelling zonder video is ondenkbaar. 
Toch? Hoe dan ook, wij hadden op de bovenste 
verdieping een heuse minicinema met 
artistvideo’s van Willem van den Hoed, 
Benyamin Perry, Hans Defer en Elfie Kristiana 
en de making of video van Remke Spijkers. Ze 
kregen terecht veel aandacht.

En we hadden een heus foto-experiment, dat 
Hilde Maassen op het terrein vóór de villa 
uitvoerde. Met papier, spinaziesap, zonlicht, wat 
gevonden bladeren en veel geduld, vooral veel 
geduld, ontstonden ter plekke drie prachtige licht 
groene foto’s.

Schandaal!!!!

En toen ging het ineens niet meer over kunst, 
maar over tepels. Ons eigen schandaal. Een 
heuse nipple-gate. Facebook had moeite met de 
torso van Guus Koenraads. Wij niet. Wij zagen 
een geweldig kunstwerk van een kunstenaar die 
een boodschap heeft. Zeg nou zelf.

En nu dan?

En nu op naar de zomer en de volgende 
tentoonstellingen. De plannen zijn er. De ambitie 
is er. De mensen om het te doen zijn er. Ons 
team – hier in enigszins verknipte toestand -  
wenst jullie een fijne zomer en we houden jullie 
op de hoogte.
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