
 

 

Persbericht 
Amsterdam, 16 september 2016 
 
De waanzin voorbij 
Fossil Free Culture NL: “sponsoring Van Gogh Museum door Shell is culturele psychose”. 
 
Op 16 september 2016 om 14:00 zal Fossil Free Culture NL zijn eerste onaangekondigde 
performance geven in het Van Gogh Museum in Amsterdam. De waanzin voorbij toont de ziekte 
achter partnerschappen tussen Shell, een van de meest vervuilende bedrijven ter wereld, en het 
Van Gogh Museum, een door de staat gesubsidieerde culturele instelling. 
 
Vijf patiënten uit een psychiatrische instelling zullen het museum betreden, en daarbij een aantal 
ziektes belichamen waarmee Vincent van Gogh in de jaren na zijn dood is gediagnostiseerd. Deze 
patiënten vertegenwoordigen de mondiale ziekte die wordt veroorzaakt door Shells activiteiten. Ze 
lijden allemaal aan olievergiftiging. 
 
Het Van Gogh Museum presenteert de tentoonstelling ‘De waanzin nabij. Van Gogh en zijn ziekte’, 
die de geestesziekte van de kunstenaar onderzoekt op basis van schilderijen en tekeningen uit zijn 
laatste jaar, en de vele diagnoses die door dokters door de jaren heen zijn gesteld. 
 
Het Van Gogh Museum geeft met de ‘Partners in Science’ sponsorovereenkomst Shell de ruimte 
om een verstoord beeld van zijn activiteiten te presenteren. Shell sponsort culturele instituten om 
de illusie te creëren dat het bedrijf een positieve bijdrage levert aan de samenleving. In de  
werkelijkheid zorgt de winning van fossiele brandstoffen voor de uitputting van ecosystemen, 
ondermijnt het het welzijn van complete gemeenschappen, en zorgt het voor opwarming van de 
aarde. 
 
Fossil Free Culture NL is een onlangs opgerichte groep kunstenaars, activisten, onderzoekers en 
curatoren die sponsoring door olie- en gasbedrijven bestrijden, om culturele instellingen te 
bevrijden van de gestoorde invloed van de fossiele brandstofindustrie. Het is het eerste 
kunstenaars/activisten collectief dat kunst als middel gebruikt om te protesteren tegen grote 
vervuilende bedrijven in Nederland. Het doel is om regelmatig onofficieel en onaangekondigd op te 
treden in culturele instellingen die worden gesponsord door de fossiele brandstofindustrie. 
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