Dieuwke van der Veen

Jeroen Bosch in Bangkok?

O

ké, er zijn in Bangkok weinig
regenachtige zondagmiddagen, maar dat mag geen
belemmering vormen een
taxi te pakken en het MOCA,
het Museum of Contemporary Art, in Bangkok te
bezoeken. Het ligt niet
bepaald in het centrum en
weinig taxichauffeurs zullen
het kennen, dus laat het
adres van het museum in het

Thai opschrijven, dat werkte bij ons uitstekend. Vanaf
het centrum is het een halfuurtje rijden.
Voor wie het niet kent is het MOCA een aangename
verrassing. Een fraai en speels vormgegeven gebouw,
gewijd aan vooral Thaise hedendaagse kunstenaars, met
veel aandacht voor magisch realisme en surrealisme. Een
mooie gelegenheid om ze eens te leren kennen, want
wanneer komen artiesten als Prateep Kochabua, Winai
Prapripu en Sompong Adulyasaraphan ooit naar het
Stedelijk in Amsterdam of het Louvre in Parijs?
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In alle opzichten fantastische schilderijen. Wie Jeroen
Bosch vorig jaar heeft gemist—maar ook wie hem niet
heeft gemist—kan zich alsnog verlustigen bij Fantasur,
de tijdelijke expositie van Prateep Kochabua. MOCA
biedt met zo’n veertig schilderijen en grafisch werk een
indrukwekkend overzicht van het werk van deze Thaise
schilder. Kochabua (Bangkok, 1962) laat zich inspireren
door allerlei thema’s, waaronder boeddhisme,
landschappen, naakten en (al of niet mythische) dieren
en geeft zijn onderwerpen een eigen, vaak ironische
draai. Een aantal kunstwerken heeft als titel Journey to
the Next World, en bij zo’n schilderij besef je dat de reis
minstens zo belangrijk is als de bestemming.

Het museum heeft openingstijden: dinsdag tot en met
vrijdag 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Tarieven afhankelijk van o.a.
leeftijd (60+ gratis). Ik heb op de website niet kunnen
ontdekken tot wanneer de expositie loopt, ik dacht tot
ergens in mei 2017, dus check dat even (al is een
bezoek sowieso de moeite waard). Mooie
museumwinkel, waar je voor 590 baht in het bezit komt
van de fraaie catalogus van Kochabua’s werk. En wil je
weer naar huis, laat dan de man van security met zijn
rode vlag een taxi voor je aanhouden.
Museum of Contemporary Art
499 Kamphaengpet 6 Road
Ladyao, Chatuchak
Bangkok
Tel. +66 2 0165 666/7
www.mocabangkok.com
For Taxi:
บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด
499 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลำดยำว, เขตจตุจักร

Vergeet ook niet het enorme drieluik The Three
Kingdoms te bekijken, waarin Kochabua de hel voor zijn
rekening neemt, Sompop Budarad de hemel verzorgt en
Panya Vijinthanasarn de aarde uitbeeldt. Neem de tijd!
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