Publicatie Experience Traps
Experience Traps neemt je mee op een wandeling door de baroktuin. Tijdens de zeventiende eeuw
was de tuin bij uitstek een belevingsruimte. Het was een plek voor spektakel en verrassing, maar ook
voor onderwijs en politieke dialoog. De baroktuin was ontworpen om de zintuigen van de
tuinbezoekers te overweldigen, om hen te imponeren, te overtuigen en subtiel te sturen. Het pad
door de tuin van het Middelheimmuseum leidt je langs werk van zestien hedendaagse kunstenaars
die, elk vanuit hun eigen praktijk, een eigentijdse en kritische lezing geven van de barokke
landschapsarchitectuur. Tijdens de wandeling kom je verschillende elementen tegen die eigen zijn
aan de barok: van labyrinten en fonteinen tot grotto’s en trompe-l’oeils. Experience Traps,
geïnspireerd op de gelijknamige tentoonstelling, is een dynamisch boek dat een beeld schetst van
een woelige wereld in een tijd van tegenstellingen, eclecticisme en theatraliteit, bedoeld om de
toeschouwer in vervoering te brengen.
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