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WEGENS GROTE BELANGSTELLING VERLENGD: 
Changing Ideals, Re-thinking the House 
Zondag 2 november 2008 tot en met donderdag 30 april 2009 
 
Het huis en het interieur, het blijft een tot de verbeelding sprekende wisselwerking. 
‘Changing Ideals, Re-thinking the House’, wegens grote belangstelling verlengd tot 
en met 30 april, stelt met behulp van acht verschillende woonconcepten de 
veranderende relatie van het woonhuis tot het interieur aan de orde. Het ideaal van 
de verzamelaar wordt bijvoorbeeld weergegeven in het huis van de architect Soane, 
terwijl de intrede van de consument afleesbaar is aan het 'House of the Future' van 
Alison en Peter Smithson. 
  
De verschillende woonconcepten worden in de Kolommenzaal getoond onder de titel 
Le Salon Imaginair. Deze titel verwijst naar de salon die speciaal voor deze 
tentoonstelling is ontworpen en waar verschillende activiteiten tijdens de 
tentoonstelling zullen plaatsvinden. In de Bogenzaal wordt tegelijkertijd een 1:1 
schaalmodel van het ideale huis van Jurgen Bey en Rianne Makkink getoond onder 
de titel Living with Things. In dit ideale huis worden nieuwe concepten op het terrein 
van architectuur en design op een bijzonder poëtische manier aan de orde gesteld. 
 
In de komende twee maanden zullen de volgende salons plaatsvinden: 
 
Salon 1 
‘The Private House – recent projects’ (EN)  
Discussie over de meest actuele ontwikkelingen rond het huis, met architecten: 
Tony Fretton (Londen), Jacob van Rijs (MVRDV, Rotterdam), Don Murphy (VMX, 
Amsterdam). Gespreksleider is Wim van den Bergh (hoogleraar Architectuur RWTH 
Aken). Wegens de beperkte ruimte in de salon, verzoeken wij u uw aanwezigheid 
aan te melden bij Agnes Paulissen: a.paulissen@nai.nl. 
Vrijdag 13 maart, 17.00-19.30 uur 
 
Salon 2 
‘Het interieur in het oeuvre van Jef Cornelis’ 
In samenwerking met Jan van Eyck Academie 
Vertoning van films en filmfragmenten van Jef Cornelis met toelichting, reflectie en 
uitleg van diverse sprekers. Het programma van deze drie dagen is dusdanig 
opgebouwd dat elk van de drie bijeenkomsten een afgerond geheel vormt. Wegens 
de beperkte ruimte in de salon, verzoeken wij u uw aanwezigheid aan te melden bij 
Agnes Paulissen: a.paulissen@nai.nl. 
Donderdag 19 maart, 19.30-22.00 uur, met o.a. Dirk Pültau en Fredie Floré 
Vrijdag 20 maart, 17.00-20.00 uur, met o.a. Koen Brams en Nils van Beek 
Zondag 22 maart, 14.00-17.00 uur, met o.a. Irene Cieraad en Dirk Pültau 
 
MUSEUMWEEKEND 
Tijdens het museumweekend is het NAi Maastricht gratis toegankelijk en zullen er 
regelmatig rondleidingen worden gegeven. 
Zaterdag 4 april, 11.30, 13.30 & 15.30 uur Gratis rondleiding 
Zondag 5 april, 11.30, 13.30 & 15.30 uur Gratis rondleiding 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Marketing en 
Communicatie van het NAi Maastricht: Loes van Oort, tel. 043-3503020, 
l.vanoort@nai.nl.  
 
 


