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Veertig klachten aan de Schepper
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MUSEUM
ROTTERDAM

PRUTSWERK!
I N H O U D
Tekortkomingen van het menselijk lichaam, dat
is het onderwerp van de nieuwe tentoonstelling
die 25 april 1998 van start gaat. Midas Dekkers
beschrijft de mankementen in korte columns in
de vorm van een klachtenreeks aan de Schepper,
geïllustreerd door een bizarre verzameling
objecten uit verscheidene museumcollecties,
attributen en foto’s. Een kunstbeen, voeten
op sterk water, een doorboord maagdenvlies,
rimpels in een oud gezicht en roos op een zwart
jasje: PRUTSWERK! is een expositie die door de
ongewone combinatie van tekst en object wel tot
nadenken moet stemmen.
De klachtenreeks is heel gevarieerd: ‘waarom
verleert de mens het zwemmen kort na de
geboorte’, ‘waarom hebben we geen bronsttijd
meer en paren we het hele jaar door met een
geringe kans op (biologisch) succes’, en ‘waarom

krijgen wij het al benauwd op een keukentrapje’.
Het zijn klachten die één ding gemeen hebben:
ze zijn min of meer het gevolg van verkeerd of
vreemd gelopen evolutie. Vergissingen van de
Schepper misschien? Hij wordt in de tentoonstelling steeds ter verantwoording geroepen.
Niet om gelovigen te provoceren, maar om aan
te geven dat de natuur en daarmee ook ons
eigen lichaam niet perfect is. PRUTSWERK! is
een rondreizende productie van het
Natuurmuseum Groningen en was ook
te zien in het Fries Natuurmuseum te
Leeuwarden. Van 29 mei t/m 30 augustus is
de tentoonstelling in Rotterdam, daarna reizen
de veertig klachten aan de Schepper naar het
Natuurhistorisch Museum Maastricht.
Bij de tentoonstelling is een boekje verschenen
waarin wijlen Piet Vroon de achtergrond van
de klachten-reeks beschrijft .

:

•De Geschiedenis van
het Natuurhistorisch
museum Rotterdam
deel 5 Rondleiding
•Ontmoetingen met
kraanvogels
•Openingsspeech van
De Super Insecten Show
•Column: Off-the-road
•Uit het Aanwinstenboek
•Museumnieuws:
Lezing Kees Heij;
Museumweekend;
Bibliotheek;
Kelderdepots;
Platkopkat;
IJseend vervangt ijsvogel;
Nieuwe bedrijfsdonateur;
Kinderfeestje;
10 jaar Straatgras;
Aanwinst: de collectie Bor;
Verwacht: Frans Lanting;
Nieuw e-mail adres;
Tentoonstellingsagenda

Het is niet ‘verstandskies’
maar ‘vér-standskies’.
Het verschijnen van deze
kiezen heeft niets te maken
met verstand. Ze zitten
gewoon ver naar achteren.
Te ver. Vroeg of laat
krijgen we er last van en
komen ze in handen van
de kaakchirurg.
(foto: Rob Niemantsverdriet)

