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Arsenale, Corderie, Artiglierie

Il Palazzo Enciclopedia

(Re: SAWADA SHINICHI (Japan), Thorns, koalin clay) 









Arsenale, Corderie, Artiglierie

Li: ID Repubblica di Indonesia/Republic of Indonesia

Re: Ode aan Walter De Maria (1935-25 juli 2013), Apollo’s Ecstasy (1990), 

20 bronzen staven (uit de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam)





Arsenale, Corderie, Artiglierie

LV Lettonia/Latvia









Giardini, Nederlands Paviljoen 

Mark Manders (MM)

Room with Broken Sentence

Afb (scanned image): Window with Fake Newspapers

2005-2013/offset print on paper, cellotape





MM Fox / Mouse / Belt (scanned image)

1992 / painted bronze, belt / 15x120x40 cm

exhibited during the Venice Biennial; one inside the pavilion, 

one at the MoMa, and one at a small supermarket in 

Via Garibaldi in Venice



FR Francia/France/Pavillon français 

Anri Sala, RAVEL RAVEL UNRAVEL (2013) / (scanned image)

Le Concerto pour la main gauche en ré majeur de Maurice Ravel

Medium film, beeldende registratie: “Chaque film se concentre sur la chorégraphie de la main gauche 

s’appropriant l’intégralité du clavier, tandis que la main droite demeure immobile” 



ES Spagna/Spain





BE Belgio/Belgium

Berlinde De Bruyckere, Kreupelhout/Cripplewood 

‘Cripplewood’ is gemaakt op maat van en in functie van het Belgische 

paviljoen in Venetië. Een ontwortelde boom ergens in Frankrijk langs 

de kant van de weg, had al eerder De Bruyckeres aandacht getrokken. 

De kracht en de kwetsbaarheid die hij uitstraalde bleven door haar 

hoofd spoken.Venetië was de uitgelezen kans om er iets mee te doen. 

Ze liet de boom naar haar atelier in Gent brengen en paste de 

materialen en procédés toe die ze ook in eerder werk al had gebruikt. 

Van takken en stam werden siliconenmallen gegoten. De afgietsels 

werden op hun beurt beschilderd in de kleuren van een mensen-

lichaam. Zwachtels en dekens dienen als ‘verzachtende omstandig-

heden’. Hoewel het geheel er heel fragiel uitziet, weegt het om en 

bij de 800kg en zit er een metalen structuur in die het gevaarte recht 

moet houden. De stad Venetië is aanwezig in het werk in het thema 

van het onafwendbare verval. Hoe hard men ook probeert het aqua 

alta tegen te houden en terug te dringen, op termijn is de stad ge-

doemd om te verdwijnen.











RU Russia



IL Israele/Israel





Giardini





Punta della Dogana, PINAULT COLLECTION

Prima Materia





Punta della Dogana, PINAULT COLLECTION

Li: Thomas Schütte, Fratelli (2012)

Re: Loris Gréaud, Does the angle between two walls have a happy ending? (2013)













Palazzo Grassi, PINAULT COLLECTION

Rudolf Stingel / Singel heeft het stadspaleis helemaal laten bekleden met oriëntaalse tapijten.









Palazzo Grassi, zicht op Canal Grande
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