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 Keith Edmier
Reusachtige waterlelies en zonnebloemen, felgekleurde 
vreemde figuren, maar ook lelieblanke en levensgrote ge-
staltes. In een expositie van Keith Edmier waan je je als 
bezoeker al snel Alice in haar wonderland. Moeiteloos 
mengt de Amerikaanse beeldhouwer zijn persoonlijke 
jeugdherinneringen met personen en gebeurtenissen uit de 
Amerikaanse geschiedenis en de populaire beeldcultuur. 
Jeugdhelden en iconische figuren als Farrah Fawcett, Janis 
Joplin, Jackie Kennedy, Evel Knievel en John Lennon figure-
ren in zijn oeuvre. Zo maakt hij een beeld van zijn zwangere 
moeder in een mantelpakje zoals Jackie Kennedy dat droeg 
tijdens de moordaanslag in 1963. Dit is de eerste museale 
tentoonstelling van Keith Edmier in Nederland. De expositie 
biedt een overzicht van zijn sculpturen, foto’s en tekeningen 
vanaf midden jaren tachtig. Ook is er nieuw werk te zien.

Keith Edmier (Chicago, 1967) groeide op in de jaren zeventig 
in een doorsnee Amerikaanse buitenwijk. Als tiener maakte 
hij al op (horror)films geïnspireerde maskers en modellen. 
Ook had hij een bijbaan in een tandartsenlab waar hij in 
aanraking kwam met het gieten van prothesen. Dit had 
directe invloed op zijn latere werk. Edmier begon zijn car-
rière als special effects-ontwerper in Hollywood, waar hij 
werkte aan sciencefiction- en horrorfilms waaronder David 
Cronenbergs beroemde film The Fly (1986). Na zijn opleiding 
aan de kunstacademie vertrok hij in 1990 naar New York om 
zich daar als kunstenaar te ontwikkelen. Hij werkte met kun-
stenaars als Matthew Barney en Jeff Koons. Opvallend is 
zijn materiaalgebruik: hij werkt met synthetische materialen 
als tandheelkundig acryl en siliconenrubber, en met natuur-
lijke materialen als vulkanische as of pollen. Voorafgaand 
aan het vaak uiterst precieze en ingewikkelde productiepro-
ces doet de kunstenaar uitgebreid onderzoek. 

Keith Edmier als verhalenverteller
De ervaring die Edmier opdeed in de filmwereld is duidelijk 
terug te zien in zijn beelden. Familieleden en jeugdliefdes 
worden fictieve personages, doordat de kunstenaar hun 
beeltenis de karakteristiek van iconische figuren geeft. Zo 
zegt hij over zijn eerste liefde Jill Peters, van wie hij een tekst / text DE HALLEN HAARLEM + KEITH EDMIER
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De Hallen Extra

Donderdag 28 maart, lezing van 
ontwerper Jurgen Bey over tulpen-
vazen, aanvang 20 uur in De Hallen 
Haarlem.
Toegang gratis, reserveren verplicht: 
reserveringen@dehallen.nl.

Donderdag 16 mei, Dominic van 
den Boogerd, directeur van kunste-
naarsinstituut De Ateliers, spreekt 
over de werken van Keith Edmier op 
de tentoonstelling, aanvang 20 uur 
in De Hallen Haarlem.
Toegang gratis, reserveren verplicht: 
reserveringen@dehallen.nl.

Haarlemse Lente
8 t/m 10 maart: Voor dit evenement 
slaan alle Haarlemse tentoonstel-
l ingsruimten voor hedendaagse 
kunst de handen ineen. Ze presen-
teren openingen en previews van 
nieuwe tentoonstellingen en extra 
activiteiten.
www.haarlemselente.nl

Museumweekend
6 & 7 april: Speciaal programma, 
toegang gratis.

De Hallen Extra

Thursday 28 March: lecture on tulip 
vases by designer Jurgen Bey, 8pm 
at De Hallen Haarlem.
Free entrance, reservation required: 
reservations@dehallen.nl.

Thursday 16 May: Dominic van 
den Boogerd, director of artists’ in-
stitute De Ateliers, talks about Keith 
Edmier’s work in the exhibition, 8pm 
at De Hallen Haarlem.
Free entrance, reservation required: 
reservations@dehallen.nl.

Haarlemse Lente (Haarlem Spring)
8 – 10 March: for this event all the 
exhibition spaces for contemporary 
art in Haarlem join hands. A week-
end full of openings, previews of 
new exhibitions and extra activities. 
www.haarlemselente.nl.

Museum weekend
6 & 7 April: Special programme, 
free entrance.



grote, levensechte sculptuur maakte: ‘Jill was een verhaal-
figuur voor me, zoals Sneeuwwitje of Dorothy’. Haar pose 
doet denken aan het danseresje van Degas, het kapsel  
is gemodelleerd naar het haar van het zeventiger jaren 
sekssymbool Farrah Fawcett. Edmier projecteert op het 
beeld van een onschuldig schoolmeisje zijn heimelijke, 
seksuele verlangens. Hij laat persoonlijke herinneringen 
en obsessies samensmelten met een icoon uit de Ameri-
kaanse beeldcultuur.

Tentoonstelling
De monumentale benedenruimte van de Vleeshal is gewijd 
aan sculpturen rond Edmiers persoonlijke geschiedenis. 
Ingrijpende gebeurtenissen uit de Amerikaanse geschie-
denis inspireerden Edmier tot werken als Frank Veteran, 
1980 (2001–2004) en Emil Dobbelstein & Henry Drope, 1944 
(2000). Na de moordaanslag op John Lennon probeerde chi-
rurg Frank Veteran tevergeefs diens leven te redden. Edmier 
presenteert op een plexiglas sokkel een gettoblaster waar-
uit Veterans persoonlijke verslag van deze wereldschok-
kende gebeurtenis klinkt. De Tweede Wereldoorlog staat 
centraal in de twee sculpturen van zijn grootvaders Emil 
Dobbelstein & Henry Drope, 1944. Beiden dienden in deze 
oorlog, maar leidden uiteenlopende levens. De een pleegde 
in 1944 zelfmoord, de ander werd gelukkig oud en stimu-
leerde Edmier in zijn creativiteit.

Ook de werken die Edmier maakte in samenwerking met  
zijn muze Farrah Fawcett zijn te zien in de Vleeshal. Deze be-
roemde filmster volgde een kunstopleiding en had aspiraties 
om kunstenaar te worden. Vanaf 2000 produceerden Edmier 
en Fawcett verschillende werken, waaronder The Space 
Between You and Me (2000–2001). Hierin heeft Fawcett niet 
meer de erotische uitstraling van een sekssymbool, maar lijkt 
ze eerder een bezorgde moederfiguur. Een andere held van 
Edmier is stuntman Evel Knievel, die poseerde voor een bron-
zen sculptuur die hem heldhaftig verbeeldt. 

In de Verweyhal is een selectie van Edmiers botanische wer-
ken te zien. Dit zijn sculpturen, foto’s en tekeningen van  
onder andere vijgenbladeren, orchideeën en reusachtige 

waterlelies. Natuur, vergankelijkheid, seksualiteit, leven en 
dood staan hier centraal. Edmiers Victoria Regia is een in 
roze rubber en kunststoffen uitgevoerde versie van de gelijk-
namige waterlelie uit het Amazonegebied. Slechts twee 
nachten bloeit deze lelie om bevrucht te worden. Ook andere 
sculpturen in de Verweyhal verwijzen door hun sensuele 
vorm naar de menselijke voortplanting. Edmier is evenals 
Matthew Barney geïnteresseerd in het voortplantingssys-
teem en in omgekeerde genderrollen. Terugkerende onder-
werpen zijn planten die zowel mannelijke als vrouwelijke 
varianten hebben. 

Haarlemse tulpengekte
Het nieuwe werk dat eveneens te zien is in de Verweyhal, is 
geïnspireerd op de ornamentatie van de gevel van de 
Vleeshal. De obelisken die de gevel sieren, hebben ten 
grondslag gelegen aan de vormontwikkeling van de pira-
midale tulpenvaas. Dit gegeven en de 17e-eeuwse tulpen-
gekte – met Haarlem als epicentrum – vormden het vertrek-
punt voor Edmiers nieuwe sculpturen. In samenwerking  
met Koninklijke Tichelaar Makkum maakte de kunstenaar  
authentieke tulpenvazen. Deze worden getoond naast 17e-
eeuwse tulpenvazen en bloemstillevens.

 Keith Edmier
Giant water lilies and sunflowers, strange brightly coloured 
shapes as well as lilywhite and life-size figures. In a Keith 
Edmier exhibition you feel like Alice in Wonderland. The 
American sculptor effortlessly mixes memories of his youth 
with persons and events from American history and popu-
lar culture. Childhood heroes and iconic figures like Farrah 
Fawcett, Janis Joplin, Jackie Kennedy, Evel Knievel and 
John Lennon are walkers-on in his oeuvre. A typical exam-
ple is a sculpture of Edmier’s pregnant mother, dressed in a 
suit, made of the same fabric as Jackie Kennedy’s outfit on 
the day of her husband’s assassination in 1963. This is Keith 
Edmier’s first museum exhibition in the Netherlands, provid-
ing an overview of his sculptures, photographs and draw-
ings from the mid 1980’s onwards, including new works. 
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Keith Edmier (Chicago, 1967) grew up in the seventies in 
an average American suburb. Already as a teenager he 
fabricated masks and models that were inspired by (hor-
ror) movies. He was moonlighting in a dental laboratory 
where he came into contact with the moulding of dentures. 
This had a direct influence on his later work. He started his 
career as a special effects designer in Hollywood, where 
he worked on science fiction and horror movies, like David 
Cronenberg’s famous movie The Fly (1986). After graduat-
ing from art academy in 1990 he left for New York to devel-
op himself as an artist. There he collaborated with artists 
like Matthew Barney and Jeff Koons. His use of materials 
is notable: he works with synthetic materials like dental 
acrylic and silicone rubber and with natural materials like 
volcanic ash or pollen. Extensive research precedes his 
often very precise and difficult production process.

Keith Edmier as a storyteller 
The experiences Edmier gained in the movie world can 
clearly be detected in his images. Family members and 
adolescent loves become fictive characters, as a result 
of the artist giving their images the typifications of iconic 
figures. About his first love Jill Peters of whom he made a 
lifelike sculpture he says: ‘Jill was a storybook character 
to me, like Snow White or Dorothy’. Her pose resembles 
Degas’ little dancer, her hair is modelled after the hair of 
seventies sex symbol Farrah Fawcett. Edmier projects his 
covert, sexual desires on the image of an innocent school-
girl. Personal memories and obsessions merge with an 
icon from America’s visual culture. 

Exhibition
Sculptures concerning Edmier’s own history are shown on 
the monumental ground floor of the Vleeshal. Major events 
from American history inspired Edmier to make works like 
Frank Veteran, 1980 (2001–2004) and Emil Dobbelstein 
& Henry Drope, 1944 (2000). After John Lennon’s assas-
sination surgeon Frank Veteran tried in vain to save his 
life. On a plexiglass plinth Edmier placed a ghetto blaster 
that transmits Veterans personal account of this world-
shocking event. The Second World War takes centre stage 

in the two sculptures of his grandfathers Emil Dobbelstein 
& Henry Drope, 1944. Both men served in this war, but they 
led very diverse lives. One committed suicide in 1944, the 
other grew old happily and stimulated Edmier’s creativity. 

The Vleeshal also offers room to works Edmier made in 
collaboration with Farrah Fawcett. This famous moviestar 
received training in the visual arts and she aspired to be-
come an artist. From the year 2000 Edmier and Fawcett 
produced several works, including The Space Between 
You and Me (2000–2001). Here Fawcett no longer has the 
erotic appearance of a sex symbol; rather she resembles a 
concerned mother. Another of Edmier’s heroes is stuntman 
Evel Knievel, who stood model for a bronze sculpture that 
heroically portrays him.

A selection of Edmier’s botanical works can be seen in 
the Verweyhal; sculptures, photographs and drawings of 
fig leaves, orchids and giant water lilies. Nature, transi-
toriness, sexuality, life and death take centre stage here. 
Edmier’s Victoria Regia for example is a pink rubber and 
synthetic version of the eponymous Amazonian water lily, 
which flowers for only two nights. The sensual forms of 
the other sculptures in the Verweyhal also refer to human 
procreation. Just like Matthew Barney Edmier is interested 
in the reproductive system and in the reversal of gender 
roles. Recurring subjects are plants that have both male 
and female variants. 

New work: tulip mania
Edmier’s new work, which can also be seen in the Verwey-
hal, was inspired by the ornamentation of the Vleeshal’s 
façade. The obelisks that adorn the facade provided the 
basis for the development of the pyramidal tulip vase 
shape. This fact and the 17th-century tulip mania – with the 
town of Haarlem at its epicentre – inspired Edmier to create 
new works. In collaboration with Royal Tichelaar Makkum 
the artist made authentic tulip vases, which are exhibited 
next to 17th-century tulip vases and flower still lifes. 
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 Keith Edmier, oktober 2012
 Over zijn tentoonstelling in De Hallen Haarlem

Voor mijn tentoonstelling in De Hallen Haarlem maak ik 
nieuw werk waarvoor de inspiratiebron het gebouw zelf 
is: de Vleeshal.

Toen ik het museum voor het eerst bezocht, werd ik direct 
aangetrokken door de oorspronkelijke functie van het ge-
bouw als vleeshal of vleesmarkt, alsook door de architec-
tuur en de ornamenten van het gebouw.

De Vleeshal en zijn oorspronkelijke gebruik deden me den-
ken aan een andere vleesindustrie in een ander land, en in 
een andere tijd – alsmede mijn geboorteplaats en de gene-
ratielange bron van inkomsten voor mijn familie – namelijk 
de Union Stock Yards [vleesverwerkingindustrie, red.] aan 
de zuidkant van Chicago. 

Ik deed al een tijd onderzoek naar de Union Stock Yards. 
Ik was reeds meerdere keren in Chicago geweest om over-
blijfselen en documenten te vinden van de industrie, die er 
in 1971 voorgoed zijn deuren sloot. 

Een gebouw dat er nog wel prominent staat, is de poort 
van de Union Stock Yards. Deze deed mij direct denken 
aan de Vleeshal. Beide tonen bustes van vee – een os op 
de Vleeshal en een stier op de poort van de Stock Yards. 

Tegelijkertijd raakte ik geïnteresseerd in de tulpomanie, 
de Nederlandse gekte voor tulpenbollen in de eerste helft 
van de 17e eeuw, waarvan Haarlem het epicentrum was. 
Waarschijnlijk was dit ook de vroegst gedocumenteerde 
handel in termijnzaken. 

Lange tijd heb ik sculpturen gemaakt, die gebaseerd wa-
ren op botanische onderwerpen die te maken hadden met 
hun anatomie, levenscycli, geschiedenissen, metaforen 
en mythes. Deze sculpturen zijn vervangers of surrogaten 
geworden voor mensenlevens, soms mijn eigen leven.

Keith Edmier Beverly Edmier, 1967, 1998
Gegoten urethaan hars, gegoten acrylhars, siliconen, acrylverf, zijde, wol, lycra, gegoten 
zilveren knopen, nylon panty / Cast urethane resin, cast acrylic resin, silicone, acrylic 
paint, silk, wool, and Lycra fabric, cast silver buttons, nylon tights. Particuliere ver-
zameling, Nederland / Private collection, the Netherlands. Courtesy de kunstenaar en 
Petzel, New York / Courtesy of the artist and Petzel, New York. 
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Ik was specifiek geïnteresseerd in het feit dat de schoon-
heid van de tulp op dat moment werd bepaald door een 
ziekte, die opvolgende generaties bollen steeds zwakker 
maakte. 

Ik was ook geïnteresseerd in het uiteenspatten van de 
zeepbel van de tulpomanie en de duidelijke link met de 
huidige economische crisis. 

Verdere bestudering van de Vleeshal bracht mij die-
per in de Gouden Eeuw. Bij het bestuderen van het werk 
van de architect van de Vleeshal, Lieven de Key (1560–
1627), stuitte ik op het werk van Hans Vredeman de Vries 
(1527–1606), een architect, schilder en bouwkundige uit 
de Renaissance. Sommige van zijn etsen met architec-
turale ornamentatie hebben Lieven de Key’s werk aan de 
Vleeshal rechtstreeks geïnspireerd. Een van de architec-
turale details die mij in het oog sprong was het gebruik 
van de obelisk. 

De obelisk als machtssymbool en het gebruik ervan in 
het oude Rome spraken tot de verbeelding van Noord-
Europese kunstenaars als Hans Vredeman de Vries, die 
er vele afbeeldingen aan wijdde. Obelisken doken ook op 
in ontwerpen voor en schilderijen van façades, interieurs, 
symmetrische tuinontwerpen, graftombes en monumen-
ten. Vredeman de Vries maakte een schets van de triom-
fantelijke intocht van Willem van Oranje (1533–1584) in 
Antwerpen op 18 september 1577, waarbij obelisken een 
belangrijke rol speelden in de versieringen. 

Toen het idee ontstond om een aantal werken rond het 
thema van de tulpomanie te maken, begon ik na te denken 
hoe de tulpen dan tentoongesteld zouden moeten worden. 
Het was belangrijk voor mij dat de bloemen afgesneden 
waren en niet langer gewoon in de grond zouden staan. Ik 
wilde ze echter ook niet als memento mori laten fungeren. 
Ze moesten in vazen staan.

Voornamelijk door de voortreffelijke tentoonstellings-
catalogus, Vazen met tuiten: 300 jaar pronkstukken, van 

Marion S. Van Aken-Fehmers werd ik mij bewust van het 
bestaan van de getuite tulpenvazen, een product van de 
bloeiende Delftse aardewerk industrie tussen 1680 en 1740. 
De esthetische aardewerken kunststukjes werden door 
hun gedetailleerde constructies in de periode 1680–1740 
tot statussymbolen van aristocratie en koningshuizen. 
De belangrijkste vaste klanten in die tijd waren Willem III 
(1650–1702), stadhouder der Nederlanden en koning van 
Engeland, Schotland en Ierland, en zijn Engelse vrouw 
Mary (1662–1695). 

Het bestuderen van de vazen bracht mij terug naar de or-
namentatie van de Vleeshal – de obelisk of piramide was 
namelijk ook een vorm die de vazen vaak hadden. Ook wa-
ren er boogvazen die mij weer deden denken aan de poort 
van de Union Stock Yards in Chicago. 

Ik deed verder onderzoek naar structuren / gebouwen 
/ symbolen / objecten / beeldmateriaal die in verband 
konden worden gebracht met de Union Stock Yards in 
Chicago: de centrale bank (The Live Stock National Bank, 
zelf een replica van de Independence Hall in Philadelphia), 
het Transit House (het hotel naast de Stock Yards, waar 
topindustriëlen regelmatig samenkwamen en waar  
schrijver Upton Sinclair zijn beroemde op de Yards ge-
baseerde roman The Jungle schreef), en een machine 
die bekend stond als het varkenswiel, waarmee slagers  
negen varkens in drie minuten konden splijten en in stuk-
ken snijden. De Stock Yards koppelde ik vervolgens aan 
de Vleeshal en de taal / vormgeving / versiering van de 
getuite vazen. Ik maakte schaaltekeningen voor het cre-
eren van mallen. De vazen worden gemaakt van Friese 
klei in de eeuwenoude majolicatechniek waarbij de klei 
wordt afgedekt met een wit tinglazuur waarop vervolgens 
de decoraties worden geschilderd. 

Voor het produceren van de vazen werk ik samen met 
Koninklijke Tichelaar in Makkum, Nederlands oudste 
aardewerkfabriek uit 1572, om zodoende een dialoog met 
de geschiedenis, de techniek en de traditie van deze 17e-
eeuwse vazen op gang te brengen. 
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Op dit moment worden twee vazen voor twee sculpturen 
gemaakt: een vijftuitige ‘quintel’ of waaiervormige vaas en 
een triomfboogvormige vaas met zeven tuiten.

Elke tuit zal een sculptuur van een tulp bevatten, die is 
gebaseerd op 17e-eeuwse voorbeelden en gegoten in veel-
kleurig tandheelkundig acryl. 

 Keith Edmier, October 2012
 On his exhibition in De Hallen Haarlem

For my exhibition at De Hallen Haarlem I am producing a 
new body of work which takes as its inspiration the build-
ing itself, the Vleeshal.

When I first visited the museum, I was immediately drawn 
to its original function as a meat-hall or meat market, as 
well as the architecture and ornamentation of the building.

The Vleeshal and it’s original use connected me to another 
meat industry, in another country, in another time– as well 
as the place of my birth and the livelihood of several gen-
erations of my family– the Union Stock Yards [meatpack-
ing industry red.] on the south side of Chicago.

I had been researching the Union Stock Yards for some 
time. I had made several trips to Chicago in search of relics 
and documentation from the industry, which closed down 
permanently in 1971.

One structure that still exists as a landmark, the Union 
Stock Yard Gate, initially connected me to the Vleeshal. 
Both structures having busts of cattle – an ox on the Vlees-
hal and a bull on the stock yard gate.

Around the same time I became interested in tulipmania, 
the craze for bulbs in the first half of the 17th Century in 
the Netherlands, and the fact that Haarlem was the epi-

center of this industry. It was possibly the first documented  
futures trading as well.

For many years I have been making sculpture based on 
botanical subjects in ways that deal with their anatomy, 
lifecycles, histories, metaphors, and myths. They have 
become stand ins or surrogates for the lives of people, 
sometimes my own.

I was particularly interested in the fact that the tulip’s 
beauty at this time was caused by a disease, which made 
subsequent generations of their bulbs weaker and weaker.

I was also interested in the bursting of the bubble of tulip-
mania and it’s obvious link to our current economic crises.

Further study of the Vleeshal led me deeper into the Dutch 
Golden Age. In studying the work of the architect of the 
building Lieven de Key (1560–1627), I came across the 
work of Hans Vredeman de Vries (1527–1606), a Dutch 
Renaissance architect, painter, and engineer. Some of his 
etchings of architectural ornamentation directly inspired 
Lieven de Key’s work on the Vleeshal. One of the architec-
tural details of the Vleeshal that stood out to me was the 
use of the obelisk.

The obelisk as a symbol of power and it’s use in ancient 
Rome appealed greatly to the imagination of Northern 
European artist like Hans Vredeman de Vries, inspiring 
many pictures featuring obelisks. Obelisks also appeared 
in designs for and paintings of building frontages, interi-
ors, symmetrical garden designs, tombs and monuments. 
Vredeman de Vries produced a sketch of the triumphal 
entry of William of Orange (1533–1584) into Antwerp on 
September 18, 1577, in which obelisks play a prominent 
role in the decorations.

Committed to the idea of making a body of sculpture based 
on tulipmania of the 17th Century, I began thinking about 
how they would be displayed. It was important for me that 
they be cut flowers, not represented as still living flow-
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ers– i.e. coming out of the ground. But I also didn’t want 
to represent them as memento mori. I wanted them to be 
in vases.

I became aware of the spouted tulip vases that were a 
product of the booming Delftware industry between 1680-
1740 largely through the excellent exhibition catalogue, 
Vases with Spouts: Three Centuries of Splendour by 
Marion S. Van Aken-Fehmers. Elaborate engineering and 
aesthetic earthenware feats, they became status symbols 
amongst the aristocracy and royal houses between 1680–
1740. The greatest patrons of the period being William III 
(1650–1702), Stadtholder of the United Netherlands and 
King of England, Scotland and Ireland, and his English 
consort Mary (1662–1695).

Studying these vases led me back to the architectural or-
namentation of the Vleeshal – the obelisk or pyramid was 
a prominent form that these vases took as well. There were 
also arch vases, which led me back to the Chicago Union 
Stock Yard Gate.

I started researching additional structures / buildings 
/ symbols / objects / images associated with the Union 
Stock Yards in Chicago including –the central bank (The 
Live Stock National Bank– itself a replica of Independence 
Hall in Philadelphia), The Transit House (the hotel adja-
cent to the stock yards, frequented by heads of industry 
and where writer Upton Sinclair wrote his famous novel 
The Jungle based on the yards) and a machine known 
as the hog wheel which allowed butchers to split and cut 
nine hogs in three minutes. I began to merge the stock 
yards and make connections to both the Vleeshal and the  
language / design / ornamentation of the spouted vases. 
I created scale drawings that will become templates for 
creating models from which molds will made. The vases 
will be executed in Frysian clay using the age old majolica 
technique in which the clay is covered with white tin glaz-
ing on which decorations will be painted.

To produce the vases I am working with Royal Tichelaar 
Makkum, the Netherland’s oldest ceramic company dating 
back to 1572, to create a dialog with the history, technique, 
and tradition of those vases produced in the 17th century.

Presently two vases for two sculptures will be produced: 
a five-spouted ‘quintel’ or fanning row shaped vase and 
a triumphal arch shaped vase containing seven spouts.
 
Each spout will contain a sculpture of a tulip based on 
examples from the 17th century cast in polychromed  
dental acrylic.

Keith Edmier Victoria Regia (second night bloom), 1998
Polyester, siliconenrubber, polyurethaan, acryl, pollen, staal / Polyester resin, silicone 
rubber, polyurethane, acrylic, pollen, steel. Particuliere verzameling, Nederland / 
Private collection, the Netherlands. Courtesy de kunstenaar en Petzel, New York / 
Courtesy of the artist and Petzel, New York.
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Keith Edmier Jill Peters, 1997
Polyvinyl. Bonnefantenmuseum, Maastricht. Foto/photo: Peter Cox Fotografie, Eindhoven.
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