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De republiek Italië was vóór 1946 eeuwenlang een koninkrijk. 
Na de Tweede Wereldoorlog moest koning Umberto II vluchten. 
Daarvóór woonden de vorsten met hun koninklijke families 
in schitterende paleizen in en rond Turijn.  

KONINGSHUIS

VENARIA REALE _ TURIJN _ ITALIË

VENARIA REALE _ TURIJN _ ITALIË
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JACHTSLOT STUPINIGI _ STUPINIGI _ ITALIË
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CANAL GRANDE _ VENETIË _ ITALIË

Iedere twee jaar trekt Venetië nog méér bezoekers door de 
wereldtentoonstelling voor beeldende kunst, de Biënnale. 
In de Giardini, het Arsenaal en in talloze palazzo's in de stad 
presenteren landen hun toonaangevende kunstenaars.

BIËNNALE

ARSENAAL _ VENETIË _ ITALIË
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BIËNNALE VAN VENETIË _ BELGISCH PAVILJOEN

Ambachtslieden voeren plichtsgetrouw en ononderbroken 
hun ambacht uit. In de cellen rondom huizen psychopaten en 
zombies. Twee werelden die elkaar niet raken. De bezoeker 
bepaalt tot welke wereld hij zich voelt aangetrokken.

WERELDEN
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BIËNNALE VAN VENETIË _ BINNENPLAATS VAN HET CONSERVATORIUM

Opeens komt alles samen. Je kent de kunstenaar niet. Weet 
niks van zijn oeuvre. Maar dan liggen die bollen daar. Of zijn het 
bloemen die openbarsten? Het doet er niet toe. De locatie is 
overweldigend. Uit open ramen klinkt conservatoriummuziek.

MUZIEK



- 73 - - 74 - 

BIËNNALE VAN VENETIË _ RESTAURANT IN DE GIARDINI

Het is een plek voor de bezoekers om uit te rusten nadat je 
al veel kunst hebt gezien. Maar dat is niet de bedoeling. De 
grafisch ontwerper van dit restaurant schetst de hectiek van 
etende mensen. Uitgeput ga je verder met kunst kijken. 

GRAFISCH
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EYE FILMMUSEUM _ AMSTERDAM

Het breedste uitzicht op Amsterdam biedt Filmmuseum Eye. 
In het restaurant heb je een magnifiek zicht op de ponten en 
schepen op het IJ. Haast jammer om naar een van de expo-
sities te gaan, of naar de film, in zaal 1 t/m 4.

UITZICHT

IJ-PROMENADE _ AMSTERDAM
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HET HEM _ ZAANSTAD

De oude munitiefabriek van 9000m2 aan het Noordzeekanaal 
was een jaar lang cultuurcentrum. Met kunstexposities op 
de ondergrondse schietbaan. Nu is Het HEM bijna failliet. 22 
personeelsleden zijn door de coronacrisis ontslagen.  

MUNITIE
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NOORDPIER _ VELSEN-NOORD

Door de pieren van IJmuiden kunnen zeeschepen veilig de 
haven binnenvaren, ook als het stormt. Twee vuurtorens op de 
kop zorgen voor de goede koers. Halverwege, op een zij-pier, 
staat nog een klein torentje. Om uit te rusten van de grand tour.

ZIJ-PIER


