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Nu geopend! 
Museum EICAS, 
van Nul naar nu
Museum EICAS maakt (abstracte) kunst vanaf 
de jaren 60 toegankelijk. Als vertrekpunt geldt 
het baanbrekende gedachtegoed van de Nul- en 
ZERO-beweging dat nog altijd door echoot in de 
hedendaagse kunst. EICAS wil non-figuratieve, 
hedendaagse kunst toegankelijk maken voor 
een breed publiek. Wij bieden, naast werk uit de 
Nul- en ZERO-beweging, wisseltentoonstellingen 
aan vanaf 1960. Omdat wij ook vinden dat kunst 
nooit op zichzelf staat, verbinden we kunst met 
wetenschap door het bieden van workshops, 
rondetafelgesprekken, lezingen en publicaties.  

19 maart t/m 11 juni 
Tentoonstelling 
Informeel & 
Readymade
 
Met de opening van het museum gaat ook onze 
nieuwe tentoonstelling Informeel & Readymade 
van start. Curator Fred Wagemans zoekt in deze 
tentoonstelling de confrontatie op door werk 
uit de periode van de Informelen (ca. 1945-
1960) samen te brengen met de welbekende 
koeienhuiden van Henk Peeters van na 1996. De 
werken lijken ogenschijnlijk tegenpolen te zijn 
maar niets is minder waar. Als toeschouwer word 
je uitgedaagd om te kijken. Getoond werk is 
ogenschijnlijk zonder verhaal noch bedoeling.  

Tijd Dinsdag tot en met Zondag 

 van 10.00 tot 17.00 uur.

Kosten € 11,- (inclusief filmbezoek Mimik 

 op die dag).

19 maart t/m 7 april
Atelier 0  
 
Deventer kunstenaar Ronald de Ceuster bouwt 
een installatie waar ook anderen aan kunnen 
werken. “Het samen werken aan de installatie 
schept de mogelijkheid elkaar te spreken over 
kunst, het maakproces en natuurlijk over de Nul-
beweging waaraan mijn werk schatplichtig is”. 
Aldus de Ceuster, die zich bezighoudt met hoe 
ruimtes en materialen – los van hun functionaliteit 
en achtergrond – in relatie tot elkaar zich als 
beeld, kunstwerk, verhouden. 
 
De Ceuster start op 19 maart. Het werken aan de 
installatie loopt door tot en met 7 april. Tussentijds 
werkt hij of alleen óf met bezoekers die een 
bijdrage willen leveren. Op dinsdag en op vrijdag 
vindt er een groepsgesprek plaats waarin De 
Ceuster vertelt over het hoe en waarom van zijn 
werkwijze.
 

Mee bouwen? Of in gesprek 
met de kunstenaar?
Wil je mee bouwen aan de installatie Atelier 
0 (verschillende dagen van 15.30 – 16.30 uur) 
stuur dan een mail naar info@eicas.nl voor meer 
informatie onder vermelding: Atelier 0. Ook ben 
je van harte welkom om op dinsdag 21 en vrijdag 
24 maart deel te nemen aan een groepsgesprek 
met De Ceuster (start 15.00 uur). Hilde Dorrestein 
begeleidt deze gesprekken.  

Locatie  Museum EICAS, souterrain. 

Tijd vanaf 21 maart (op werkdagen tussen 

 15.00 – 16.30 uur kun je meewerken 

 aan de installatie). 

Kosten  entree € 11,-  (inclusief filmbezoek 

 Mimik op die dag).

22 maart
Project ‘Kijk ik 
zie een gedicht’
Het project ‘Kijk ik zie een gedicht!’ bestaat uit 
verschillende onderdelen waarin taal de hoofdrol 
speelt. Voor, door, van én met Deventer dichters, 
jong en oud. 

22 maart  
Kinderen zien gedichten
Al tijdens de Nederlandse poëzieweek 2023 gingen 
enkele Deventer basisscholen aan de slag met ‘Kijk, 
ik zie een gedicht’. Een project, gebaseerd op de 
lesbrief die Museum EICAS stuurde in samenspraak 
met de Bibliotheek van Deventer. Op woensdag 22 
maart om 14.30 uur presenteert dichter / performer 
en voormalig stadsdichter Johanneke ter Stege 
samen met leerlingen gedichten. Onder het motto: 
Als je kijkt als een dichter is wat je schrijft vanzelf 
een gedicht. Dichtbij, eenvoudig en spelend. Zo 
vonden zij hun gedichten. En zo zal de presentatie 
ook zijn. Dichtbij, verrassend en interactief. Je 
bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te 
wonen en mee te doen. 

Tijd woensdag 22 maart, 14.30 - 16.00 uur.

Kosten € 11,-  inclusief museumbezoek en

 bezoek Mimik voor de Nul-film die 

 op die dag draait.

23 maart
Deventer dichters aan het woord
Op donderdag 23 maart lezen Deventer dichters 
voor uit eigen werk. Voel je vrij om aan te schuiven 
en te horen wat deze dichters beweegt.

Locatie Museum EICAS, hal

Tijd 16.00 - 17.00 uur

Kosten gratis

0pwem0
Klik op de QR-code en je ziet twee gedichten die 
performer en kunstenaar Annie Abrahams speciaal 
voor Museum EICAS heeft gemaakt. Het ritme van 
de gedichten houdt je aandacht vast, het ritme 
van de langzaam zichtbaar wordende woorden 
verwonderen en maken nieuwsgierig. 

24 maart  
Workshop Utterings 
door Annie Abrahams
‘Utterings’ is een video performance van een 
performance/onderzoeksgroep uit Portugal, 
Nederland, België en de USA, die online 
samenkomt en - terwijl ze geblinddoekt zijn - 
‘Utterings’  als communicatie gebruiken. (Naast 
Annie Abrahams bestaat de groep uit Constança 
Carvalho Homem, Curt Cloninger, Nerina Cocchi 
en Daniel Pinhiero). ‘Utterings’ creëert ‘nieuwe’ 
taal die aandacht, vertrouwen en gevoel boven 
rationaliteit stelt. 
 
De video wordt in museum EICAS geprojecteerd. 
Aansluitend nodigt Annie bezoekers/ deelnemers 
uit om deel te nemen aan een live utteringssessie. 
Het ‘utteren’ in die sessie duurt circa tien minuten. 
Inclusief inleiding en nabespreking duurt de sessie 
ongeveer 45 minuten. 

Locatie Museum EICAS

Tijd Vrijdag 24 maart om 14.00 uur

Kosten  € 11,-  inclusief museum- en filmbezoek van die 

dag bij Mimik.

Melden Aanmelden via info@eicas.nl onder vermelding 

 van datum en Annie Abrahams.

25 maart
Een collectief 
gedicht door 
Alied van der 
Meer
Geïnspireerd door de nieuwe tentoonstelling ga 
je samen met Deventer stadsdichter Alied van 
der Meer en andere deelnemers werken aan een 
groepsgedicht. Intuïtief en vooral in interactie met 
elkaar en de kunstwerken.  

Tijd  zaterdag 25 maart, 11.00 - 13.00 uur

Kosten  € 11,- inclusief museum- en 

 filmbezoek Mimik voor de Nul-film 

 van die dag.

 Aanmelden via info@eicas.nl onder 

 vermelding van datum en Alied van 

 der Meer.

23 maart 
Jouw Deventer
Kunstcircuit Deventer organiseert op deze 
dag de Ontdek jouw Deventer zodat kinderen 
kennismaken met culturele instellingen. Daar doen 
wij graag aan mee. Onder het motto Nul # niks! 
gaan de kinderen op OntdEktocht in ons museum.  
 
Locatie:  Museum EICAS, OntdEktocht

Tijd:  Donderdag 23 maart, van 9.45 tot 11.15 uur 

 en van 11.45 tot 13.15 uur.

EICAS is open!
 
En dat vieren we met een Nulweek vol 
activiteiten: workshops, films, een installatie 
en een theatervoorstelling. Eind november 
2022 zijn wij verhuisd naar de Nieuwe Markt 
23 en konden onze bezoekers genieten van de 
eerste museale tentoonstelling. Nu wij ook het 
souterrain hebben opgeknapt en een nieuwe 
tentoonstelling hebben opgebouwd wordt het 
tijd voor een feest. En dat een week : van 19 
t/26 maart. Wij doen dit samen met Mimik, 
het Theaterschip, de Openbare Bibliotheek 
Deventer, het Dichterscafé, scholen, fondsen, 
sponsoren, vrienden en andere betrokkenen 
die EICAS een warm hart toedragen. Namens 
alle vrijwilligers van EICAS nodigen wij 
iedereen van harte uit om deel te nemen aan 
een van de activiteiten en vooral Museum 
EICAS te bezoeken.

19 maart
Zero-revolutie 
bij filmhuis 
Mimik
‘Ze hadden geen geld, geen leger, geen religie, 
maar ze hadden wel kunst’. Zo luidt de ondertitel 
van de film De ZERO revolutie Henk Peeters 
van regisseur Sherman de Jesus. Het is een van 
de drie films over de Nul- en Zerobeweging. De 
twee andere zijn ‘Jan Schoonhoven-beambte 
18977’ en ‘Alles is licht; Jan Henderikse’. We zijn 
ontzettend blij dat Mimik deze drie films van 
Sherman de Jesus wil vertonen. De regisseur 
maakt sinds 1970 als producent en regisseur vele 
films voor theater en televisie. Zie voor meer 
informatie over de regisseur en de films: www.
Mimik.nl of www.memphis.net.

Locatie   Mimik, Deventer

Tijd  dinsdag tot en met zondag: start programma 

13.30 uur (inclusief korte inleiding) 

Kosten   € 11,- , inclusief bezoek Museum EICAS (of 

andersom, alleen geldig op de aankoopdag)

Info Zie voor meer informatie over de films: 

 www.mimik.nl.

21 maart Alles is licht – Jan Henderikse

22 maart  Jan Schoonhoven – beambte 18977

23 maart  De Zero Revolutie – Henk Peeters

24 maart Alles is licht – Jan Henderikse

25 maart Jan Schoonhoven – beambte 18977

26 maart De Zero Revolutie – Henk Peeters

Iedereen 
Bedankt!
Wij danken al onze Connected partners, 
schenkers, bruikleengevers, fondsen, 
ondernemers en vrienden voor het steunen 
van Museum EICAS. (zie ook www.eicas.nl)
Wij bedanken Mimik, de Openbare Bibliotheek 
en Theaterschip en vele anderen voor het 
realiseren van deze Nulweek. Het team 
Museum EICAS bestaat volledig uit vrijwilligers. 
EICAS heeft een ANBI-status. 

Mogelijk dat er onverwachts iets verandert in de 
programmering, Kijk daarom ook voor actuele informatie 
op www.eicas.nl! En op www.mimik.nl voor de 
filmprogrammering.

Museum EICAS, Nieuwe Markt 23, Deventer. 
www.eicas.nl

19 t/m 26 maart 2023

NULweek 
bij Museum 
EICAS 

Nieuwe Markt 23
Deventer
www.eicas.nl



25 maart
Lezing over de 
Nul-beweging 
in Museum 
EICAS
Tine Zevenhuizen houdt op zaterdag 25 maart 
van 15.15 tot 16.15  uur een inleiding over de Nul-
beweging. Het begon allemaal in 1958 met de 
‘Informele Groep’, bestaande uit Armando, Jan 
Schoonhoven, Jan Henderikse, Henk Peeters en 
Kees van Bohemen. Rond 1960 sloot dit groepje 
Nederlandse kunstenaars, aangevuld met 
herman de vries zich aan bij de internationale 
ZERO-beweging en noemde zich ‘Nul’.  Een van 
de belangrijkste tendensen in de kunst van de 
jaren ‘60 was om geen of in ieder geval minder 
onderscheid te maken tussen kunst en realiteit. 
Kunst vond plaats in het leven zelf. Andersom 
werden -in navolging van Marcel Duchamp- 
voorwerpen uit het dagelijks leven tot kunst 
verklaard. De Nederlandse Nul-beweging sloot 
daarbij aan. 

Tijd Zaterdag 25 maart 

 15.00 tot 16.00 uur

Kosten  € 18,-  voor de lezing inclusief entree 

tevens toegangskaartje voor de film Jan 

Schoonhoven-beambte 18977 (deze start om 

13.30 uur bij Mimik, voorafgaand aan de lezing 

bij EICAS). 

Aanmelden via: info@eicas.nl onder vermelding van 

‘Lezing Nul-beweging, 25 maart’. 

26 maart
Aan tafel 
met weten- 
schappers en 
kunstenaars
De kunstenaars van de Nul-beweging omschreven 
hun werk als wetenschappelijk. Maar wat 
verstonden zij daaronder? 
De S van EICAS staat voor Science. Als museum 
nemen wij de Nul-beweging als vertrekpunt van 
onze collectie en daarmee willen we verbinding 
leggen met hedendaagse kunst. Dit geldt ook voor 
het onderdeel Science. Het bijzondere en unieke 
van Nul-kunst was dat zij door de Nul-kunstenaars 
‘wetenschappelijk’ genoemd werd. Waarom? Wij 
willen verkennen wat wetenschap en Nul-kunst 
met elkaar te maken hadden en hoe hedendaagse 
kunst zich verhoudt tot de wetenschap. Voor een 
eerste verkenning hiervan gaan we in gesprek 
met wetenschappers en kunstenaars die zich 
verbonden voelen met de Nul-beweging. Je bent 
van harte welkom om dit eerste tafelgesprek bij te 
wonen en mee te doen met de discussie.

Tijd zondag 26 maart, 13.00 tot circa 14.30 uur

Kosten € 11,-  

 

 
Korting op 
entree inclusief 
bezoek aan 
een van de drie 
ZERO-revolutie 
films bij Mimik
De toegangskaarten verlagen we in deze week van 
€ 12,50 naar € 11,-. De toegangskaart is (alleen op 
de dag zelf, geldig voor het bezoeken van Mimik 
voor een van de drie films over Nul-kunstenaars). 
En ook andersom! Heeft u de film bezocht dan 
heeft u ook gratis toegang op die dag in Museum 
EICAS. Voor meer informatie: zie www.mimik.nl.

Zondag 19 maart
12:30 Officiële (besloten)opening 
 voor genodigden.

Maandag 20 maart
- Deze dag is Museum Eicas 
 gesloten voor publiek.

Dinsdag 21 maart
10:00 Tentoonstelling Informeel & Readymade. 
13:30  Film ‘Alles is licht’ Jan Henderikse van 

Sherman de Jesus bij Mimik.
15:00 Atelier 0: Installatie Ronald de Ceuster.
15:00 Groepsgesprek met Ronald de Ceuster. 

Woensdag 22 maart 
10:00 Tentoonstelling Informeel & Readymade.
13:30 Film Jan Schoonhoven - beambte 18977 
 van Sherman de Jesus bij Mimik, 
 start 13.30 uur.
14:30 Voordracht Johanneke ter Stege 
 samen met jonge dichters 
 (tot 16.00 uur).
15:00 Atelier 0: Installatie Ronald de Ceuster; 
 meewerken tot 16.30 uur.

Donderdag 23 maart
9:45 Kunstcircuit; Ontdek jouw Deventer 
 (start 9.45 uur en om 11.45 uur).
12:00 Tentoonstelling Informeel & Readymade.
13:30 Film De ZERO revolutie - Henk Peeters
 van Sherman de Jesus bij Mimik 
 (start 13.30 uur).

15:00 Atelier 0: Installatie Ronald de Ceuster, 
 meewerken kan van 15:30 tot 16.30 uur.
16:00 Deventer dichters aan het woord 
 (van 16.00 - 17.00 uur).

Vrijdag 24 maart 
- Tentoonstelling Informeel & Readymade.
13.30 Film Alles is licht - Jan Henderikse 
 van Sherman de Jesus bij Mimik, 
 (start 13.30 uur). 
14.00 Workshop Annie Abrahams; Utterings.
15.00 Installatie Ronald de Ceuster. 
15.00 Groepsgesprek met Ronald 
 de Ceuster.

Zaterdag 25 maart
10:00 Tentoonstelling Informeel & Readymade.
11:00  Workshop De frisse schoonheid 

van het moment.
13:30  Film Jan Schoonhoven - beambte 18977 

van Sherman de Jesus bij Mimik 
(start 13.30 uur).

15:00  Atelier 0: Installatie Ronald de Ceuster, 
meewerken kan van 15.30 - 16.30 uur).

15:00  Inleiding in de Nul-beweging 
door Tine Zevenhuizen 
(van 15.00 - 16 uur).

Zondag 26 maart 
12:00 Tentoonstelling Informeel & Readymade.
13:00  Aan tafel met… wetenschappers 

en kunstenaars, 13.00 - 14.30 uur.
13:30  Film De ZERO revolutie - Henk Peeters 

van Sherman de Jesus bij Mimik, start 
13.30 uur.

15:00 Grande finale door Theaterschip, 
 tot 17.00 uur.
15:00 Atelier 0: Installatie Ronald de Ceuster  
 meewerken van 15.30 - 16.30 uur).

Programma

NULweek
bij het
Museum 
EICAS  

Museum EICAS is open van 
dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

26 maart
Grand finale 
Musea zijn doorgaans stil, af en toe onderbroken 
door gefluister, een rinkelende telefoon of 
een kunstwerk dat geluid maakt. Maar niet bij 
Museum EICAS. Op zondag 26 maart krijgen 
we ontregelend bezoek van het Theaterschip en 
daar wil je wel bij zijn. 

Ontdek en ondervind de ontregeling van een 
museum, kunst, een gebouw en misschien wel van 
je eigen rol als bezoeker. Durf jij de ontregeling 
mee te onderzoeken? Ga jij mee met ons, 
ontregelen? Het Theaterschip is een plek waar 
jonge mensen, professionals en het publiek zich 
vermengen. Vandaag gebeurt dat bij Museum 
EICAS. Laat je verrassen!

Locatie  Museum EICAS

Tijd  tussen 15.00-17.00 uur

Kosten  € 11,-  inclusief museumbezoek en bezoek Mimik 

voor de Nul-film van die dag.


