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TWENTE BIENNALE van 12 t/m 22 mei 2011 in Hengelo    
International Art Festival met o.a. Banksy, Damien Hirst, Jan Cremer, Electroboutique, Atelier 
van Lieshout en MyPolarIce  
 
Twente Biënnale is een nieuw evenement met een uitdagend en spraakmakend programma van 
hedendaagse kunst. Meer dan 50 getalenteerde kunstenaars tonen hun werk in de Creatieve Fabriek in 
Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke actualiteit uit de periode na 9/11 en de 
huidige cultuur van de alles overheersende massamedia. Met werk van Banksy, Damien Hirst, Jan 
Cremer, Atelier van Lieshout, Rob Scholte, Marc Bijl en vele anderen. Hieronder een aantal 
hoogtepunten uitgelicht, meer info is te vinden op www.twentebiennale.nl   

Streetart van Banksy, Vhils, Roa, Sot+Icy, Hugo Kaagman, Laser 3.14, The London Police, 
Tamme de Boer + Booyabase e.a.  
Twente Biënnale presenteert een aantal werken uit de collectie van Lebowski-uitgever Oscar van 
Gelderen, waaronder originele werken van Banksy en Roa, twee kunstenaars van wie momenteel werk 
te zien is in de tentoonstelling Art in the Streets, in het MOCA in Los Angeles. Bij Lebowski verschenen 
eerder al boeken van Banksy, Vhils, Slinkachu, Laser 3.14, Hugo Kaagman en het iconische Watching 
My Name Go By (uit 1974) van Jon Naar & Norman Mailer. In juni verschijnt tevens de biografie van de 
godfather van de Nederlandse graffiti: Dr. Rat.  

Nederlandse primeur: Reuzeniphone ‘vrij naar Tatlin’ 
Op de Twente Biënnale presenteert de Russische web-art pionier Alexei 
Shulgin met zijn electroboutique het lichtsculptuur ‘3G International’, 
een enorme, vertekende iPhone in de vorm van Tatlin’s Monument voor 
de Derde Internationale. De ‘3G International’ is na presentaties in 
Moskou en Monaco een primeur voor Nederland in de ‘electroboutique’, 
een speciaal ingerichte expositie binnen de Biënnale, met ook andere 
oogstrelende en interactieve pop-art meets design meets media-art uit 
Moskou. 
 
Uniek werk van kunstenaar en auteur Jan Cremer 
Kunstenaar en auteur Jan Cremer zette zijn naam op de kaart met zijn geruchtmakende debuut ‘Ik, Jan 
Cremer’ (1964), een boek vol hedonisme en grof taalgebruik dat in Nederland insloeg als een bom. Ook 
met zijn kunst maakt Cremer zich los van traditionele esthetiek en eeuwenoude culturele bagage. In 
2012 zal in zijn geboorteplaats Enschede het Cremer Museum worden geopend. Op de Biënnale toont 
Cremer een aantal doeken die op een voor hem typerende rauwe, expressionistische wijze in olieverf 
reliëfs zijn opgebouwd. 

Te koop: ijs uit de ijstijd! 
MyPolarIce is een bijzonder project van Coralie Vogelaar en Teun Castelein. In augustus 2010 
vertrokken zij naar het Noordpoolgebied om ijs te winnen uit de Sermeq Kujalleg gletsjer in Groenland, 
een officieel monument op de Unesco Werelderfgoed lijst. Het wordt bij Twente Biënnale te koop 
aangeboden aan particulieren en bedrijven in speciaal vormgegeven capsules, met als doel het poolijs 
te laten overleven in onze diepvriezers.  
 
Meer informatie over het programma van de Twente Biënnale 2011 op www.twentebiennale.nl 
 
Locatie Creatieve Fabriek 
Twente Biënnale vindt plaats in en om de fabriekshallen van het voormalige Hazemeijer Holec, in de 
20e eeuw producent van zware elektrische schakelkasten en meetapparatuur. Sinds enkele jaren kent 
het terrein van 3 ha onder de naam ‘Creatieve Fabriek’ een herbestemming met kunst, cultuur en 
creatieve economie. 
 
Twente Biënnale 2011 
Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 61, Hengelo // 13 t/m 22 mei 2011 dagelijks 12-18u  toegang gratis 
Opening: do 12 mei 17u, met afterparty in Metropool vanaf 21u 
Symposium met o.a. Joost Zwagerman, Rob Scholte, Anna Tilroe, wo 18 mei, 14-18 u  toegang gratis 
 
------EINDE PERSBERICHT------ 
Contactpersoon Twente Biënnale 
Dieke van der Spek via info@ludieke.nl / 0624684039 / www.twentebiennale.nl  
Kees de Groot, Creatief Directeur via 0655830311 
Beeldmateriaal (high res): www.twentebiennale.nl/pers.zip (42MB, rechtermuisknop, opslaan als...) & 
www.twentebiennale.nl/electroboutique.zip (78MB, rechtermuisknop, opslaan als...) 


