
SNAKES IN WONDERLAND
Tentoonstelling in Amsterdams 

nieuwste design galerie 

The Millen House plaatst kunst en design in een 
nieuw perspectief

Op vrijdag 16 september opent Amsterdams nieuwste designgalerie met de tentoonstelling 
SNAKES IN WONDERLAND, een eerbetoon aan het intrigerende werk Snake in Wonderland 
uit 1964 van provo-kunstenaar Ernst Vijlbrief (1934-2010). 
In een speelse, evocatieve setting worden iconische werken van Joan Miro. Harbara Hepworth en 
Jean Arp, geplaatst naast werk van jonge creatieve talenten uit de wereld van hedendaagse 
design. In een intieme setting laat deze tentoonstelling de bezoeker op een andere manier kijken 
naar collectible objects, kunst en hedendaags design. Van schilderij tot stoel en van vaas tot 
lamp, worden in Snakes in Wonderland op een eigentijdse manier gepresenteerd door 
kunstenaars en ontwerpers als Rutger de Regt, Gert Wessels, Sandra Keja Planken, Annemijn 
Adriaensen en Isaac Monte. 
Als eerste hoofdstuk in een cureerde serie laat deze tentoonstelling zien waar The Millen House 
voor staat: onconventionele combinaties op basis van storytelling.
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Deelnemers
Rutger de Regt, Jean Bilquin, Sandra Keja Planken, Govert Heikoop, Annemijn Adriaensen, 
Isaac Monté, Jean Arp, Joan Miro, Barbara Hepworth, Ernst Vijlbrief, Gert Wessels en meer.

Over The Millen House 
The Millen House verzamelt en verkoopt iconisch design, kunst en collectibles uit de 20ste en  21ste eeuw. 
Gestart door architect en curator Niek Schoenmakers, is deze galerie anders dan anderen. In een serie 
verkooptentoonstellingen wordt de collectie  steeds in een wisselende dialoog geplaatst. Daarnaast is er 
ruimte voor individuele kunstenaars en ontwerpers. In de collectie bevinden zich vintage meubels, 
collectible design en kunstwerken maar ook archieven van overleden kunstenaars en architecten. Centraal 
staat het verhaal achter elk object. Kijk op themillenhouse.com voor een overzicht van alle 
tentoonstellingen.

SNAKES IN WONDERLAND  
Van vrijdag 16 september t/m zondag 13 november 2022.

Niet voor publicatie: Neem voor meer informatie, interviewverzoeken en beeld contact op met Niek Schoenmakers, oprichter The 
Millen House, Haparandaweg 57, 1016 CM Amsterdam, T 0316 22007186 en  hello@themillenhouse.com

   

http://themillenhouse.com

