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Interieur- en tentoonstellingsontwerp Body & Soul Dortmunder U door SODA. Beeld Roland Gorecki

Museum Ostwall is een museum voor moderne en hedendaagse kunst, gevestigd in de
voormalige brouwerij Dortmunder U. Onlangs zijn twee museumetages na een verbouwing
door het Nederlandse bureau SODA heropend. Het bureau ontwierp eveneens het
tentoonstellingsontwerp van 'BODY & SOUL. Denken, Fühlen. Zähneputzen'.
In het ontwerp van SODA uit Arnhem zijn de tentoonstellingsruimtes groter gemaakt. Lagere muren
zorgen voor een betere oriëntatie. Een niet-reﬂecterende vloer zorgt voor minder optische
interferentie. In het ontwerp zorgen de aangebrachte kleuren samen met de belettering en groot
formaat foto’s voor verbinding van het museum met het trappenhuis van de Dortmunder U. Een nieuw

kleurenconcept met lichte en warmere kleuren, meubilair, rondingen, tapijten, kussens en zitzakken
zorgen er voor dat je langer in de ruimtes wilt blijven.

Interieurontwerp Body & Soul Dortmunder U door SODA. Beeld Roland Gorecki

‘Body & Soul – Denk, voel en poets je tanden’
In de thematische tentoonstelling, samengesteld door curator/conservator Nicole Grothe, zijn werken
geïntegreerd die voortbouwen op de dagelijkse ervaringen van bezoekers. Zo zijn er 137 werken uit de
collectie van Museum Ostwall in de Dortmunder U te zien die de verschillende aspecten van ons
lichaam, maar ook ons zieleleven onderzoeken. Een bijbehorend boekje geeft informatie over de
werken en hoofdstukken in de tentoonstelling.

Interieurontwerp Body & Soul Dortmunder U door SODA. Beeld Roland Gorecki

‘BODY & SOUL. Denken, Fühlen. Zähneputzen’ – Museum Ostwall in Dortmunder U,
Leonie Reygers Terasse, 44137 Dortmund. www.dortmunder-u.de. Openingstijden:
di, za en zondag 11-18.00 uur, op donderdag en vrijdag van 11 tot 20.00 uur. Op
maandag is het museum gesloten.
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