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Expositie van he( werk van Miellael van de 13c.sselililr
 
(1965) in galcric Hor & Huyscr vall 12 rebru::tri
 
tIm 20 m",,,,rl 1994, Brouwcrsgrilchl 238 ill A 11lsLcrdalll.
 

In samcnwcrkillg lOCI stichLing Dc Rode Draad en l3oomcrangHrccc<lrcb.
 

Spcciaal voor oe exposil;e maakl de kunslen;lar cell porlrclserlc Villi IK-~ zellslandigc
 
Arnslcrdamsc prQSlilucCS. Lcidraao hiervoOT is hoc de gcporlrellr,cldc hCllirJSI wil woroell
 
afgebecld. Dc keulC am prosliIUec.~ Ie ponrelcrcn kwam '-'llort uil de gdlr.imzillnige srccr die
 
rand hel lhema hang!. Hel cOlllra:c;\ lus:c;cn de anonicmc bcwckel ell de I.ie!> clalcren<le
 
proslitucc: en de mogel ij khcid am ue7..c iII us io n<l irc wereld in becld Ie hrengclI bracillell
 
Michael van den Bcssclaar erloc cen aaillal rrostiluces Ie vragen 01\1 in hun werkomgeving le
 
worden gcportrclecrd.
 

Dc kunSlcnaar Sludccrdc 101 t981\ aan de KOlliokli.rke Academic voo" Jkcldclldc KUIl.$1 in Den
 
Haag. Zijll afsludcrcn was dirco aankiding voar diverse tCII(OOnsleilingcll, waarOlldcr
 
"G\~rmin;ltioll V" in Glasgow. III 1990 wCld hij als lid opgcnOl1ltll in PuJehri Sludio. Dell
 
Ilailg.
 
Ook lnaakte lllj diverse wcrken ill opdrachl :wals een plafondschildering In Grand HOle!
 
Krasnapolsky, Amsterdam (1990) en cell muursch ildcring ill het Sarh ia K inderziekcnhu is in
 
Rotlt:rdam (1997./93). Zijn \)orlrcl vall Rudi Fuchs, "F.U.C.HS', I~ c100r hel GC1l1ccnic
 
Museum in Den lIaag aangckochl.
 

Michael van de Ikssclaar zic! ilr van de l.Oz.ccr blj dc~.c li.id passcndc expressie vall cen
 
ind ividuecl gcvocl. ziJ n seh ilclerk Ul1.~( is cell soeialc. wa Is () ic van de SOyjCI.~.
 

Dc kunstc.naar lTachl mel zijn wcrk cell 21e ecuws da~sicismc IC clalerell w;l<lrin cOlllcmplalic
 
en vcrillller Iij king vtl nl,cl fsprekclldc bcstandele len 7. ij n.
 

l3e1angrijk in de CXpOSilic is he( wcrk "Heaven is with lhe bill:hes or babylon" , olicverr op
 
dock/hout, 180 x 175 em. Hel wcrk hcsla.1l lIi( vij r losse panclcn. waarbij he( hinllclI~le paneel
 
vijf centimeler naar "chler 7..akl.
 
In hel bovcnste paneel 1;ict u de ;>.allbo\lw van e1e slat! Babylon (die (Ol de hemel 11l0csi rciken),
 
het OnOcrslc pancel ili cen vergeeslclijkl 7,clfporlrC( van de kumlellilar. De clrie hocrcn
 
l,ijn hierdoor omwild door illusie cn be.gecTle.
 

-Wij hopen u hiermee van voldocllde infl.Hmatie Ie hebbcl\ voor/,icll,
 
voor verdcn~ vragen kUlll u zich wCI1<kn 101 <Ie gakl'ic:
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Hengeloer verkrachtte prostituee 
HENGELO - De Hengeloer De L verkrachtte. De vrouw deed, samen slen van de escortdames. Het be

(32) liet twee keer per week vrou mel de chauffeur die haar ophaaldc, trokken bureau heeH de HengeJocr 
op de 'zwarte lijst' geplaatst. _wen via een escortbureau komen. onmiddellijk aangifle.
 

~ Maar hij had eell hekel aan de can
 Gisteren mocst de Hengelocr 7.ich
 
dooms, die t.ijn gasten meebraeh
 voor vocr de Almclose rcchlbank GUider van justitie mc. P. van 

verantwoordtm. Op een vmag van Kesteren xei dat oak in de proslilulen. Die bleken meestal te klein. 
rechtbankpresidelll mr. L. T. Vogel, tie geldl dat 'nee, nee is'. Hij eisle 
anlwoordde de man dat trij wist dat tegen de Hengeloer cen halfjaar eel,Teen h1j op 13 mei vorig jaar opo. 

evcntueel Ie vervangen door ~ienslnieuw een prostituee ontving had de vrouw oiet ',onder' gcmeen
vericninR en zcs maanden VOOT-.hij er gerlOey, van. De vrouw weiger schap wilde hebocn. Tegen feehler
 

de zonder condoom sexueel conlact Vogel behligde hij spijl en :rei lliet wa:ndclijk. De uitsprdak is op 8 fe"
 
met hem Ie hebben, waarop hij haae Janger geb£uik Ie maken van dien- broari.
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