Paris Insolite
op ontdekkingstocht langs nieuwe, onbekende en verborgen kunst en cultuur
gids Nanda Janssen, kunsthistoricus, kunstcriticus en tentoonstellingsmaker
Voor wie Parijs denkt te kennen en op zoek is naar een nieuwe reiservaring of voor wie er
graag iets anders wil zien dan de geijkte reisgids-bestemmingen, is dit een uitgelezen reis. Op
het programma staan geen Louvre, Pompidou of Musée d’Orsay maar nieuwe en onbekende
plekken waar spannende dingen gebeuren op het gebied van hedendaagse kunst. Zeg Parijs
en iedereen begint over Picasso, Vincent van Gogh, Ernest Hemingway en al die andere
kunstenaars die de stad tot een wereldberoemde kunstmetropool maakten. Intussen zijn we
ruim een eeuw verder en maakt Parijs opnieuw een culturele bloeiperiode door: kunstenaars
vestigen zich er weer en allerlei nieuwe musea en galeries - van prestigieus tot klein en
charmant – worden geopend. Paris Insolite leidt kris kras door de stad langs de laatste
ontwikkelingen en bijzondere, verscholen plekken waarvan sommige normaal gezien niet
toegankelijk zijn maar Paris Insolite opent deuren. Doordat de gids in Parijs woont en deel
uitmaakt van de Parijse kunstwereld, krijgen de deelnemers unieke informatie van binnenuit
en een kijkje achter de voordeur van Parijs. De enthousiaste toelichtingen van de bevlogen
reisleider doen Parijs tot leven komen.
Reisleiding
Nanda Janssen is opgeleid als kunsthistoricus en werkt als tentoonstellingsmaker en
kunstcriticus. Sinds 2007 specialiseert zij zich in het Parijse en Franse kunstcircuit. Na
twee residencies van een jaar in La Cité Internationale des Arts is zij in Parijs blijven
wonen. Nanda Janssen maakt tentoonstellingen en onderzoekt een aantal thema’s waar
zij over schrijft. Over dat en meer publiceert zij onder andere in de Nederlandse
kunsttijdschriften Museumtijdschrift en Metropolis M en in het Belgische H ART. Daarnaast
is zij adviseur bij de Raad voor Cultuur, jurylid van de Koninklijke Prijs voor Vrije
Schilderkunst en docent aan kunstacademie Utrecht (HKU).

Data, prijs en overige informatie
reisdatum: zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018
prijs: 235 € inclusief ± 75 € aan entreekosten
inclusief boekingskosten
exclusief maaltijden en persoonlijke uitgaven
reis en verblijf op eigen gelegenheid
minimaal 10, maximaal 25 deelnemers
Entreekosten
Om het reiscomfort te verhogen en lange wachtrijen bij musea en andere kunstinstellingen te
voorkomen, regelt Paris Insolite Reizen de entrees en eventuele treinreizen die buiten Parijs
leiden. Deze kosten zijn in de reissom inbegrepen.
Inschrijving
Inschrijving kan via het boekingsformulier dat op onze website staat. Na ontvangst van uw
inschrijving nemen wij contact met u op. Uw inschrijving is geldig als de reissom onder
vermelding van uw naam en de reisdatum is gestort op rekeningnummer
NL39RABO0363868372 t.a.v. N.C. Janssen te Utrecht.
Lees ook de Algemene Voorwaarden Paris Insolite Reizen.

Dagprogramma voor 5 en 6 mei 2018
Programma onderdelen kunnen wijzigen!
Na inschrijving ontvangt de deelnemer het definitieve programma met onder andere de
adressen van de startlocaties en een reisadvies hoe daar te komen met de metro. De
deelnemer ontvangt tevens advies over prijsbewuste vervoersbewijzen voor de metro en bus
in Parijs.
Dag 1: zaterdag 5 mei 2018
start 10.00 uur op de eerste locatie
atelierbezoek kunstenaar Erik Mattijssen, La Cité Internationale des Arts
La Cité herbergt driehonderd ateliers die bewoond worden door kunstenaars, componisten en
musici uit alle windstreken, van Syrië tot China, van Senegal tot Noorwegen. Ze verblijven er
voor de duur van een maand tot een jaar. Overal ter wereld zijn wel dit soort ateliergebouwen
te vinden die zogenaamde residencies aanbieden maar nergens op deze schaal noch zo
ideaal gelegen, pal aan de Seine en op een steenworp afstand van het Parijse Hôtel de Ville.
La Cité is geen openbare locatie maar Paris Insolite opent deuren die normaal gesloten
blijven. Kunstenaar Erik Mattijssen die in het Nederlandse atelier verblijft, laat zien wat hij hier
in Parijs allemaal aan het maken is.
Wandeling via Île de la Cité naar de volgende bestemming.
Monnaie de Paris
In Monnaie de Paris wordt nog altijd de Franse munt geslagen. Het is de oudste nog altijd
werkende fabriek van Frankrijk. Na een jarenlange verbouwing vond in oktober 2014 de
heropening plaats van het hedendaagse kunstmuseum op deze grandioze locatie aan de
zuidoever van de Seine. Parijs zou Parijs niet zijn, als hier niet ook een driesterren restaurant
te vinden was. De Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy wijdde het museum in met een
heuse chocoladefabriek. Ook Maurizio Cattelan stelde zijn werk tentoon in de achttiendeeeuwse salons van de Monnaie. We brengen een bezoek aan de solotentoonstelling van de
Indiase kunstenaar Subodh Gupta die met zijn unieke materiaal - roestvrijstalen
broodtrommels, emmers, schalen en pannen - imposante sculpturen bouwt.
lunch op eigen gelegenheid
Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury
We verplaatsen ons per trein naar de Parijse voorstad Meudon en krijgen en passant een
indruk van het glooiende Parijse achterland. De Nederlandse kunstenaar en oprichter van De
Stijl Theo van Doesburg ontwierp eind jaren twintig hier een atelierwoning voor zijn vrouw
Nelly en hemzelf. Het huis werd eind 1930 opgeleverd. Nog voordat het was ingericht en in de
verf gezet, overleed Van Doesburg op 47-jarige leeftijd. Recent is het Van Doesburghuis
gerenoveerd en sindsdien biedt het weer residencies aan Nederlandse kunstenaars aan. Het
Van Doesburghuis is een van de beroemdste kunstenaarshuizen uit die tijd dat zijn functie
heeft behouden. Overigens is de treinreis in de reissom inbegrepen.
104
Dit culturele centrum nieuwe stijl dat in 2008 van start ging, is gehuisvest in een voormalige
gemeentelijke uitvaartonderneming. Wie goed kijkt, herkent in de vorm en indeling van het
immense gebouw de oude bestemming. Tegenwoordig is het het bruisende hart van een
gemengde wijk, het 19e arrondissement. We bezoeken er de tentoonstelling ‘BIC’ waarin
allerlei kunstwerken zijn opgenomen die met de bekende (Franse) balpen zijn gemaakt. Met
ondermeer werk van de Belgische Jan Fabre en de Nederlandse Amie Dicke.
eindtijd uiterlijk 18.00 uur
Na afloop kan in 104 op eigen gelegenheid gedineerd worden in bijvoorbeeld restaurant
Grand Central of iets worden gedronken Le Café Caché.

Dag 2: zondag 6 mei 2018
start 10.00 uur op de eerste locatie
Fondation Louis Vuitton
In oktober 2014 verrees aan de rand van Parijs, in het Bois de Boulogne, dit kunstmuseum
van tassen- en kledingmerk Louis Vuitton. Het schipachtige gebouw dat grotendeels is
opgetrokken uit glas is van de hand van de Amerikaans-Canadese spektakelarchitect Frank
Gehry, die onder meer Bilbao op de kaart zette met zijn ontwerp voor het Guggenheim
museum. In het museum vinden telkens wisselende exposities plaats bijvoorbeeld rond
topstukken uit de Hermitage in St. Petersburg of rond hedendaagse Afrikaanse kunst. Wij
bezoeken er de tentoonstelling ‘L’artiste, créateur de mondes’ die een selectie bevat van de
kunstcollectie van Louis Vuitton. Werk van ruim 25 kunstenaars passeert de revue met onder
andere Matthew Barney, Christian Boltanski, Maurizio Cattelan, Trisha Donnelly, Pierre
Huyghe, Yves Klein, Takashi Murakami, Philippe Parreno en Henri Matisse.
Le Bal
Le Bal is klein maar fijn. Deze kunstinstelling in noord Parijs is geheel gewijd aan fotografie en
film. De internationaal vermaarde Franse fotograaf en filmmaker Raymond Depardon stichtte
in 2010 deze plek. Le Bal café staat bekend om zijn voortreffelijke keuken met zowel hartige
gerechten als taart. In de groepstentoonstelling En suspens staan een tiental kunstenaars stil
bij de snelle ontwikkelingen in onze huidige maatschappij. Met onder andere Rabih Mroué,
Hiwa K, Luc Delahaye en de Nederlandse Henk Wildschut.
lunch op eigen gelegenheid
Maison Rouge
Maison Rouge is vrijwel onbekend bij het Nederlandse publiek terwijl hier voortdurend zeer
goede en bijzondere tentoonstellingen te zien zijn. Het is een privémuseum van een Franse
kunstliefhebber. Vorig jaar maakte deze Antoine de Galbert bekend dat het museum dit najaar
haar deuren sluit omdat hij van zijn oude dag wil gaan genieten. Nu we nog de kans hebben,
pikken we nog snel de één na laatste tentoonstellingsreeks mee. De in 1933 geboren Ceija
Stojka werd op tienjarige leeftijd gedeporteerd omdat ze Roma was. Haar familie handelde in
paarden in Centraal Europa. Ze overleefde drie concentratiekampen. Over dit ongelofelijke
levensverhaal is ze op latere leeftijd kunst gaan maken. De tweede tentoonstelling ‘Black
Dolls’ toont honderden zelfgemaakte kinderpoppen voor Afro-Amerikaanse kinderen. De
meeste zijn tussen 1850 en 1940 gemaakt. Laat je verrassen door deze twee werelden.
Les Grands Voisins
Parijs wordt er altijd van beticht geen underground te hebben en alles zou duur en chic zijn,
Les Grands Voisins bewijst het tegendeel. Op een immens binnenterrein van een voormalig
ziekenhuis is een nieuwe gemeenschap ontstaan van kunstenaars, ambachtslieden en
asielzoekers. In deze creatieve vrijstaat verrijzen overal kunstwerken, ateliers,
tweedehandswinkels en groentetuinen. Kippen scharrelen vrij rond en als de zon schijnt, is
het buiten heerlijk genieten van de versnaperingen uit het café.
eindtijd uiterlijk 17.00 uur

