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VOORWOORD
Verhalenvertellers
IEDER MUSEUM VERTELT VERHALEN OVER HET
VERLEDEN. De vraag voor het Van Abbemuseum is
welke van deze verhalen relevant en prikkelend zijn voor
de stad Eindhoven en voor de dag van vandaag. Het
museum onderzoekt deze kwestie, en vertaalt deze naar
tentoonstellingen, projecten, programma’s en aankopen,
die we eerst in Eindhoven tonen en later ook -via onze
partners binnen en buiten Europa- overal ter wereld.
Vanuit ons inhoudelijk perspectief -gebaseerd op
jarenlange nauwe samenwerking met kunstenaars
en theoretici- wil het museum in de nu voorliggende
beleidsperiode, ideeën rondom de-koloniseren en
de-moderniseren met het publiek delen. Vanuit het
artistieke veld komen steeds meer vragen naar boven
die over ons koloniale verleden gaan; over wat inheems
is, over de kernwaarden van cultuur. Deze vragen worden
vanuit de hele wereld geadresseerd, door middel van
verschillende media en technologieën. Als Eindhovens
museum vinden we dat we juist deze meest recente
ontwikkelingen binnen de artistieke wereld moeten
laten zien omdat deze perfect bij de vernieuwende
ontwikkelingen in de stad passen. Tegelijkertijd hebben
verschillende groepen uit de stad hun eigen ervaringen
en relaties met de snelheid van technologie en veranderingen in de wereld. Het museum moet een platform zijn
dat hiervoor ruimte biedt en mensen de kans geeft om
hun diverse inzichten te delen gekoppeld aan de vragen
en inspiratie, die zij halen uit de kunst en de ideeën die
men daar vindt. In deze optiek herbergt ons museum
zowel een experimentele vorm van programmering als
een open en aantrekkelijke benadering van onze
museumgebruikers. Het doel is om samen passende
maatschappelijke waarden voor deze tijd te ontwikkelen
in combinatie met een unieke culturele belevenis, die
relevant is voor Eindhoven.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de wijze waarop
wij onze bezoekers benaderen. Het betreft een in de
afgelopen jaren steeds verder uitgewerkte bemiddelings
aanpak die uitgaat van een gelaagdheid binnen bezoekers

en daarmee samenhangende benadering. Hiermee
verwacht het museum ook nieuwe bezoekersgroepen
aan te spreken. Het museum werkt aan een nieuw beleid
rondom constituencies en het opbouwen van relaties met
verschillende groepen bezoekers die tot nu toe minder
goed vertegenwoordigd worden in het museum. Daarnaast gaat het museum de huidige relaties met onze
‘museumgebruikers’ verder verdiepen en hun adviezen
omzetten in reële interacties met het museum. We willen
graag met zoveel mogelijk mensen in gesprek raken over
waar we nu zijn en waar we nu staan als gemeenschap.
Onze toegankelijke programma’s doen recht aan de
complexe ervaringen die men met kunst kan hebben.
Om ons mooie, maar ook complexe gebouw voor
bezoekers inzichtelijker te maken, hebben we er voor
gekozen de nieuwbouw als Collectiegebouw te bestempelen. In de komende beleidsperiode willen we onze
collectie nog beter benutten en al onze collecties
(kunstwerken, documenten en archieven) als één geheel
beschouwen. Het oude gedeelte van het museum (uit 1936)
wordt geheel ingezet voor tijdelijke tentoonstellingen.
We zetten ons nog verder in om meer Eindhovenaren
te bereiken en tegelijkertijd meer van onze activiteiten
te delen buiten de landsgrenzen door tentoonstellingen
te laten reizen en door het realiseren van rendabele
projecten in het buitenland. Cultureel ondernemerschap
vormt een belangrijk punt van aandacht en het faciliteren
van activiteiten van derden in het museum groeit verder.
Het verhaal van het Van Abbemuseum telt al meer dan
tachtig jaar. Gedurende deze jaren is het verhaal vaker
aangepast op basis van de tijdsgeest en de omgeving.
Voor het Eindhoven van vandaag zijn het lokale en het
mondiale even belangrijk. We laten de oude vorm van
kritiek achter ons om de gezamenlijke verbeeldingskracht van onze maatschappij te versterken en
nieuwe perspectieven te creëren voor de 21ste eeuw.

Charles Esche
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SAMENVATTING

HET VAN ABBEMUSEUM IS EEN TROTS
G EMEENTEMUSEUM EN EEN WERELDSPELER.
Het zet in op een betrokken beleid en zoekt actief de
uitwisseling op tussen kunst en samenleving. De collectie
laat ons daarbij het heden wegen tegenover het verleden.
Kunst verrijkt het lokale en brengt de wijde wereld binnen.
In onze tentoonstellingen, collectie, publieksbemiddeling
en onderzoek verbinden we de signalen van de tijd,
-onderhuids en radicaal- met hedendaagse kunst.
Maar de tijden zijn voorbij dat het museum alleen zendt.
We willen juist luisteren in plaats van prediken, en onze
kennis beschikbaar maken voor anderen.

foto Jannes Linders
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SAMENVATTING

DE BEGRIPPEN DE-KOLONISEREN EN
DE-MODERNISEREN BESCHRIJVEN DE ETHISCHE
MISSIE van het Van Abbemuseum. Het verbindt het
kolonialisme met moderniteit, twee zaken die vaak los
van elkaar worden gedacht. Moderniseren zien we vaak
als iets positiefs en staat voor innovatie en vooruitgang.
Kolonialisme is negatief en staat voor uitbuiting en
onderdrukking. Alleen kennen de twee processen
een stille en problematische verwantschap.
We zoeken naar een nieuwe balans tussen spreken
en luisteren, opdat we niet vervallen in een praten over,
maar ruimte scheppen voor praten met. Geen zwijgende
aanwezigheid, maar een actieve plek in onze samenleving.
We willen ons verder ontwikkelen op de volgende gebieden:
- een voor ieder toegankelijke ontmoetingsplek,
niet exclusief maar inclusief;
- een gesprekspartner: online en in persoon;
- een inspirerende speler in publieke en private
netwerken;
- een praktijkgerichte onderwijzer voor jong en oud.
ONZE TENTOONSTELLINGEN HEBBEN IN DE
KOMENDE PERIODE DE URGENTE OPDRACHT
een nieuw verhaal van het recente verleden te vertellen.
We gaan dit onder andere doen door te werken met onze
collecties en met kunstenaars en hun artists’ practices.
We geloven dat het Van Abbemuseum door haar kritische
reflectie een unieke plaats inneemt en daardoor in staat
is een grote bijdrage te leveren aan vraagstukken
rondom de-koloniseren en de-moderniseren.

Het verzamelen van hedendaagse kunst voor de museum
collectie is een essentieel onderdeel van het Van Abbe.
Het museum koopt werken van hedendaagse kunstenaars
die de urgente signalen van onze tijd vertalen in kunstwerken. We verzamelen binnen specifieke velden,
interesses en vraagstukken die aansluiten bij wat er
speelt in de maatschappij. In de komende jaren volgen
we deze lijnen:
• De-koloniseren van het museum, verzamelen vanuit
niet-westerse perspectieven;
• De-moderniseren van de collectie en het herschrijven
van de geschiedenis van de moderne kunst;
• De positie van de stad Eindhoven in een globaliserende
wereld; Eindhoven als stad met een eigen karakter,
een stad in een regio, een Europese én mondiale stad
en alle verbindingen daartussen;
• De relatie tussen kunstenaars en de constituencies;
• Een goede balans tussen werk van mannelijke en
vrouwelijke kunstenaars.
DE KOMENDE JAREN GAAN WE ONZE GAST
VRIJHEID NOG NADRUKKELIJKER KOPPELEN aan
de aard van thema’s, tentoonstellingen en evenementen
en aan de verwachte of beoogde bezoekers.
Bij een aangename, duidelijke en deskundige benadering
voelt de bezoeker zich gast. In onze communicatie staat
de mens centraal: de bezoeker, de kunstenaar, de medewerker. Een museum is een plek waar verhalen verteld
worden, een plek waar je dingen kunt beleven. Dit willen
we in woord en vooral ook in beeld duidelijk maken.
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SAMENVATTING

EEN ANDER SPEERPUNT IS HET MEER
TOEGANKELIJK MAKEN VAN DE COLLECTIES
en de informatie daarover in bibliotheek en archieven
voor iedereen die daar behoefte aan heeft, zowel online
als offline. De toegankelijkheid van onze collectie gaan
we optimaliseren door:
• Digitalisering en toegankelijk maken van alle archieven;
• Een museumbreed archief waarin de kunstcollectie,
het archief en de bibliotheek met elkaar zijn vervlochten;
• Nieuwe manieren ontwikkelen van documenteren,
archiveren en toegankelijk maken van de meer procesmatige kunstwerken, tentoonstellingen, projecten,
lezingen en publieksbemiddelingsprojecten. Denk
hierbij aan gesproken documentatie (‘oral histories’),
videoregistraties van de tentoonstelling, gebruik
makend van bijvoorbeeld 360 graden camera;
• Leren van en verder ontwikkelen van methodes
bedacht in het Special Guests programma, zoals
3D printen en de toepassing van virtual reality;
• Methodes ontwikkelen om de communicatie over
en het gebruik van digitaal beschikbare informatie
te bevorderen. Instellen van gebruikersgroepen die
feedback leveren.
ONDERZOEK IS EEN INTEGRAAL DEEL VAN
DE ACTIVITEITEN VAN HET MUSEUM. Onderzoeks
thema’s ontstaan vanuit de actualiteit en op basis van
vragen uit de collectie, tentoonstellingen en het publiek.
Groepen binnen en buiten het museum voeren ver
schillende onderzoeksprogramma’s uit die verband
houden met de doelstellingen van het museum. In 2016
zijn we gestart met een serie onderzoeksbeurzen en we
willen dit continueren omdat de resultaten van deze
onderzoeken hebben bijgedragen aan het besef dat
het belangrijk is om onze blik en die van het publiek
bij te stellen.

Van Abbemuseum, foto Peter Cox
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SAMENVATTING

DE AFGELOPEN BELEIDSPERIODE IS HET
ONDERNEMERSCHAP VAN HET MUSEUM STERK
DOORONTWIKKELD. Dit financieel resultaat is gebruikt
om de structurele bezuiniging op het museum te realiseren.
Hiermee werd en wordt het financiële risico gelijkmatiger
over meerdere partijen v erdeeld en verminderde het
museum enigszins zijn afhankelijkheid van hoofdfinancier
de Gemeente Eindhoven.

Special Guests robotrondleiding, foto Bram Saeys

Na een sterke groei van ons ondernemerschap in de
afgelopen jaren zal, bezien vanuit de huidige omstandigheden, de groei de komende jaren afvlakken. We lopen
namelijk tegen de natuurlijke grenzen van de inzet van
ons verdienmodel aan. De komende jaren gaan zich
daarom kenmerken door het -op steeds creatievere en
ondernemende wijze- inzetten van onze (onderstaande)
assets. We blijven werken aan een stijging van de
bezoekersinkomsten en de omzet van het cultureel
ondernemerschap. We verwachten hierin de komende
jaren nog een lichte groei te kunnen realiseren.
Belangrijke culturele verspreidings- en verdienmodellen
(assets) zijn de komende jaren:
• Het inzetten van kennis voor lezingen, onderwijs en
het internationaal ontwikkelen van tentoonstellingen
en biënnales;
• Het laten reizen van door het Van Abbemuseum
geproduceerde tentoonstellingen. Naast de ver
spreiding van het gedachtegoed en de ontwikkeling
van het museum draagt dit enerzijds bij aan het delen
van kosten van bijvoorbeeld transport en anderzijds
levert het extra inkomsten door vergoedingen voor
het curatorenteam;
• De inzet van de collectie voor commerciële en
niet-commerciële bruiklenen;
• De inzet van ons gebouw ten behoeve van commerciële
en culturele verhuur.

Bibliotheek, foto Bram Saeys
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Viering 80 jarig jubileum Van Abbemuseum, foto Marcel de Buck

WAAR WE
NU STAAN

Het Van Abbemuseum is een trots gemeentemuseum
en een wereldspeler. Het zet in op een betrokken beleid en
zoekt actief de uitwisseling op tussen kunst en samen
leving. Want kunst geeft mensen inzicht in wie ze zijn en
opent de blik naar de ander. De collectie laat ons daarbij
het heden wegen tegenover het verleden. Kunst verrijkt
het lokale en brengt de wijde wereld binnen. Internationaal
en lokaal gaan hand in hand. Het Van Abbemuseum zoekt
naar duurzame verbanden met lokale en (inter)nationale
netwerken binnen een breed maatschappelijk kader.
Kunst kent oneindig veel onderwerpen en biedt aanleiding
voor evenveel verschillende inzichten en discussies.
Deze veelheid inzetten als motor voor maatschappelijke
ontwikkeling is de aspiratie van het Van Abbemuseum.
Het Van Abbemuseum wil uitdagen, verbinden en
verdiepen. Het biedt afwijkende posities in kunst en
samenleving een platform en werkt samen met diverse
maatschappelijke partijen van gezondheidzorg tot
bedrijfsleven om niet vanuit hokjes, maar gezamenlijk
te zoeken naar antwoorden op de grote vragen van deze
tijd. We zetten in op een breed, maar ook divers publiek.
We prefereren betekenisvolle ontmoetingen boven
vluchtig bezoek. We willen jonge mensen helpen om
kunst een actieve plek in hun leven te geven en we
zoeken naar lokale en (inter)nationale verbanden om
zo mensen te inspireren en te verbinden.

Definitie van kerntaken van een museum volgens
ICOM (International Council Of M
 useums):
A museum is a non-profit, p
 ermanent institution
in the service of society and its development,
open to the public, which acquires, conserves,
researches, communicates and exhibits the
tangible and intangible heritage of humanity and
its environment for the p
 urposes of e
 ducation,
study and enjoyment.

Binnen het museumveld en binnen en buiten de kunst
wereld zoeken we naar partners om maatschappelijk
betrokken museumbeleid te ontwikkelen en te bestendigen.
We werken samen, we delen onze expertise en vragen
collega's van elders voor advies. We zetten ons ook
actief in om een nieuwe generatie kunstenaars en
curatoren kennis te laten maken met onze visie via
opdrachten, stages en (gast)docentschap in
verschillende beroepsopleidingen.
In 2015 vertaalde deze visie zich in 95.876 bezoekers.
In 2016 lag dit aantal met 94.656 bezoekers iets onder
het voor 2016 begrote aantal van 95.000 bezoekers.
De bezoekersinkomsten zijn in 2016 desondanks toe
genomen (zie hoofdstuk Ondernemen). De website
telde in 2015 402.043 bezoekers en in 2016 waren
dit er 485.866. Ook de bezoekcijfers op Social Media
namen toe: van 43.358 in 2015 naar 58.328 in 2016.
In 2015 bezochten 8.004 schoolkinderen het museum.
In 2016 waren dit er zelfs 10.150.
In de vele pagina’s hierna wordt het Beleidsplan van het
Van Abbemuseum voor de komende jaren uitgewerkt.
Het Beleidsplan is voor het museum een Koersboek
dat de uitgangspunten en hoofdlijnen voor de komende
beleidsjaren neerzet en beschrijft. Wanneer deze koers
door onze Gemeenteraad is gefiatteerd, zal ons Koersboek worden g
 econcretiseerd in deelplannen, zoals het
Organisatieplan en het Collectieplan.
Zie Bijlage 2 voor inzicht in het totale proces van t otstandkoming van het Beleidsplan en de route richting
Gemeenteraad.
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“Visited many c
 ontemporary art
museums in the world, yet none
of them offers such concepts and
contexts as Van Abbe. Rarely
successful example of exhibiting
contemporary art, and charmingly
polite staff. Something should be
done so that the museum becomes
more visible to Eindhoven
and the world!”
bezoeker

Tentoonstelling De Jaren 80, foto Marcel de Buck
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Qiu Zhijie: Journeys without Arrivals, foto Marcel de Buck

WAAR WE
HEEN GAAN

Wat een museum zoals het Van Abbemuseum toont,
is vaak ontstaan aan de randen van de maatschappij:
daar waar het schuurt en rafelt. Daar zitten vaak de
interessante verhalen en vinden kunstenaars hun
inspiratie en de urgentie om te onderzoeken en te
creëren. Dit hebben de bekende kunstenaars van de
moderne kunst gedaan, en dat doen de kunstenaars
van nu ook, zij het op andere manieren. Onze taak is
de collectie met de signalen van de tijd, onderhuids en
radicaal, te verbinden en hedendaagse kunst te laten
zien. Maar de tijden zijn voorbij dat het museum alleen
zendt. We willen juist luisteren in plaats van prediken,
en onze kennis beschikbaar maken voor anderen.
De tijd dat de westerse wereld de waarheid in pacht
leek te hebben is voorbij. Onze bezoekers staan centraal
en worden gebruikers van het museum. De verhalen in
het museum worden meer divers en rijker en hiermee
verandert ook de manier waarop kunst wordt getoond.
Op de volgende pagina’s gaan we in op waar we naar
toe willen met het museum.

EEN INCLUSIEF MUSEUM
Het museum is een meneer, is de titel van het boek van
kunsthistoricus René Pingen over de geschiedenis van
het Van Abbemuseum. Een provocerende titel, waarna
hij nadrukkelijk het tegendeel bepleit. Kijkend naar het
heden en de toekomst, is het museum meer dan alleen
een meneer. Het museum is ook een mevrouw, jong en
oud, wit en gekleurd en kent alle mogelijke vormen van
seksuele geaardheid. Het museum is soms vergeet
achtig en dan weer bijziend. Het is museum is niet van
een groep of geslacht; het museum is van ons allemaal.
ONTMOETEN
Het museum staat in Eindhoven. Hartje centrum. Een
sterke stad waar we een eenheid van al onze verschillen
zijn. In Eindhoven is het museum een onderdeel van een
brede maatschappelijke beweging van inwoners en
instellingen die onderzoeken hoe ze het beste met en
naast elkaar kunnen leven. Denken, onderzoeken, maar
ook maken en ontwerpen staan hier centraal. Eindhoven
is een creatieve design- en technologiestad. Wij zoeken
nadrukkelijk binnen en buiten het museum verbindingen
met dit DNA. In Eindhoven zijn lokaal, regionaal, nationaal
en internationaal met elkaar verweven. Het museum is
een ontmoetingsplaats voor al deze verschillende lagen
en energieën die samen de stad en de toekomst willen
vormen. In een wereld waar verdeeldheid aan de orde
van de dag is, is het belangrijk om in een stad en regio
oog voor elkaar te houden. Samen zoeken naar een
gedeelde toekomst.

Code Culturele Diversiteit
Het museum onderschrijft de Code C
 ulturele Diversiteit
(zie Bijlage 1). In 2017 heeft het Van Abbemuseum
meegedaan aan de Code Culturele Diversiteit Award,
waar het een e
 ervolle vermelding heeft verkregen.
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HEEN GAAN

Een constituency staat voor een groep mensen die een
gedeelde identiteit en/of een gezamenlijk belang heeft.
Onze constituencies bestaan uit groepen gelieerd aan
maatschappelijke vraagstukken als migratie, verschui
vingen op de arbeidsmarkt, ecologie, technologische
kennis, sociale cohesie, gender-vraagstukken en de
positie van mensen met een beperking. Wij geven met
deze term aan dat ons publiek niet alleen bestaat uit
afzonderlijke bezoekers, of uit groepen met een interesse
in kunst. Het museum biedt ook een platform aan groepen
op zoek naar inzicht en zichtbaarheid. Het museum is
daarmee dus een plaats voor groepen met een specifieke
identiteit die samen -geïnspireerd door het museumwillen nadenken over hun plek in de samenleving. Een
inclusief museum bestaat bij de gratie van de verbindingen
die het weet te leggen tussen verschillende gebruikersgroepen. Kunst is hierbij soms aanleiding, op andere
momenten een middel. Inzicht in artistieke stromingen
is geen doel op zich, maar is belangrijk omdat gevoeligheid voor kunst mensen helpt om hun eigen positie en
geschiedenis en die van anderen beter te zien en
te wegen.

Constituencies
de term komt uit het Angelsaksisch politiek
bestel en beschrijft een groep mensen die
samen een afgevaardigde kiezen als hun
vertegenwoordiger in het nationale parlement.

VRIJ DENKEN
Kunst beleef je. Het laat ons dingen horen, ruiken, voelen
en zien die we voor het eerst meemaken. Het verrast,
vervreemdt en confronteert. Het is een domein in ons
leven dat onomstotelijk geschikt is voor vrij denken en
uitwisseling. In een samenleving waarin we allemaal
verschillend zijn en in een tijd waarin we massaal op
zoek zijn naar houvast, is een ontmoetingsplaats waar
we samen en onszelf kunnen zijn, onontbeerlijk. Het
museum wil de kunst en alle kennis en kwaliteiten die
het in huis heeft, inzetten om mensen juist met elkaar
in contact te brengen.
DE-KOLONISEREN EN DE-MODERNISEREN
Dit begrippenpaar beschrijft de ethische missie van het
Van Abbemuseum. Het verbindt het kolonialisme met
moderniteit, twee zaken die vaak los van elkaar worden
gedacht. Moderniseren zien we vaak als iets positiefs
en staat voor innovatie en vooruitgang. Kolonialisme is
negatief en staat voor uitbuiting en onderdrukking. Alleen
kennen de twee processen een stille en problematische
verwantschap.
Modern denken maakt vaak gebruik van abstracties en
berust op specialisatie. Het wil doordringen tot de kern
van iets door het te isoleren en te ontleden. Dit tekent
zich ook duidelijk af in de vaak abstracte moderne kunst.
Wat vaak niet gerealiseerd wordt, is dat dit ook betekent
dat de wereld tot grondstof wordt gereduceerd. Modern
denken maakt van alles materiaal om te gebruiken, een
mentaliteit die cruciaal is voor kolonialiseren en het
exploiteren van de wereld. In de koloniën werden mensen
en natuur als grondstoffen beschouwd, die zonder
pardon gestolen en geëxploiteerd konden worden.
Willen we loskomen van dit koloniaal denken, dan
moeten we ook kritisch durven kijken naar het moderne
denken, en een ander denkkader of zelfs een nieuw
paradigma scheppen.
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We hebben nieuwe methodes nodig die niet abstraheren,
maar die juist zaken concreet en in al hun levendige
complexiteit en eigenwaarde laten zien. We moeten de
wereld niet indelen in experts en leken, maar erkennen
dat ieders stem waarde heeft en alleen in dialoog met
elkaar tot wasdom kan komen. Dat vraagt om nieuwe
omgangsvormen, die actief onze aangeleerde neiging
tot afstand nemen en abstraheren tegengaan.
Daarom twee werkwoorden 'de-koloniseren' en
'de-moderniseren'. Ze leiden tot een nieuwe manier
van werken waarin we als museum niet alleen als kunst
expert willen optreden. We willen ook onze kennis van
kunst inzetten om de verborgen stemmen in onze
collectie en die van het publiek een podium te geven.
We zoeken naar een nieuwe balans tussen spreken en
luisteren, opdat we niet vervallen in een praten over,
maar ruimte scheppen voor praten met.
KERNGEDACHTEN
De bovenstaande visie en ethische missie vertalen we
naar een aantal kerngedachten. Het museum wil samen
met zijn bezoekers nadenken hoe kunst een constructieve
en inspirerende plek kan krijgen in het leven. Geen
zwijgende aanwezigheid, maar een actieve plek in onze
samenleving. We willen ons ontwikkelen op de volgende
gebieden:
• een voor ieder toegankelijke ontmoetingsplek,
niet exclusief maar inclusief;
• een gesprekspartner: online en in persoon;
• een inspirerende speler in publieke en private netwerken;
• een praktijkgerichte onderwijzer voor jong en oud.

Broken White, DDW 2016, foto Marcel de Buck
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“We willen geen kunst creëren
in een zogenaamde d
 emocratie;
we willen de democratie zelf
vormgeven”
Jonas Staal, kunstenaar

Echo Chamber, Navine G. Khan-Dossos in Het Oog
foto Niek Tijsse Klasen

TENTOONSTELLEN

Performance bij werk van Amalia Pica, foto Bram Saeys

TENTOONSTELLEN

“What is important, is that we see something
beyond the art”
Li Mu, kunstenaar

De meest urgente opdracht voor
ons museum in de komende periode
is het vertellen over een nieuw
verhaal van het recente verleden.
We gaan dit onder andere doen
door te werken met onze collecties
en met kunstenaars en hun artists’
practices. Zij weerspiegelen in hun
werk hoe we onze nieuwe wereld
kunnen begrijpen. De kunstwerken
die we laten zien, waar we opdracht
voor geven en die we verzamelen,
hebben weinig meer te maken met
de manier waarop we vroeger te
werk gingen. We luisteren naar
de opgaven die de hedendaagse
samenleving aan ons stelt, om zo
te kunnen inspelen op de meest
dringende en veelvuldig gehoorde
vraagstukken.

Praneet Soi, Srinagar, foto Marcel de Buck

Artist practice
In de kunstwereld zingen veel Engelse termen rond, w
 aaronder 'artist practice'. De eenvoudige vertaling
is 'kunstenaarspraktijk'. In de wereld van hedendaagse kunst verwijst dit vooral naar de methode en
thematiek van een kunstenaar en omvat zo meer dan alleen de ambachtelijke v
 aardigheid om een
mooi kunstwerk te maken. Een kunstenaarspraktijk lijkt een beetje op een dokterspraktijk. Er zijn veel
verschillende soorten geneeskunde, maar ze hebben uiteindelijk allemaal te maken met het wel en
wee van het menselijk lichaam. Zo zijn er zeer veel soorten van kunstzinnige uitingen,
die uiteindelijk toch allemaal functioneren als kunst.
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Wij willen ons koloniaal en (eigen
recent) modernistisch verleden
achter ons laten. Niet door het
te ontkennen, maar door andere
perspectieven te onderzoeken en
te tonen. In het museum nemen we
daarom de ontmoeting tussen de
fysiek aanwezige mensen en de
kunstwerken als uitgangspunt.
Wat de komende jaren niet verandert,
is dat het tentoonstellingsprogramma
een weerslag is van de radicale en
experimentele artistieke uitingen
die een curator verzamelt. Het Van
Abbemuseum staat bekend als
voorloper op het gebied van inno
vatieve en experimentele tentoonstellingen. Het is onze uitdaging
om voor deze opvatting draagvlak in
de samenleving te krijgen. Daarvoor
richten we onze blik naar buiten.
Door inspirerende ervaringen te
delen en te werken met onze
constituencies aan duurzame
relaties, delen we onze kennis
binnen verschillende netwerken.

We geloven dat het Van Abbe
museum door haar kritische reflectie
een unieke plaatst inneemt en
daardoor in staat is een grote
bijdrage te leveren aan vraag
stukken rondom de-koloniseren
en de-moderniseren. Deze thema’s
vormen volgens het museum de
kern van een te ontwikkelen collectief project dat gedragen wordt
door musea in heel Nederland en
daarbuiten. Samen zijn wij in staat
mensen te motiveren en in beweging
te krijgen om met deze vraagstukken
aan de slag te gaan.

 onstituencies die voeling hebben
c
met de vraagstukken die leven in
de stad. Op deze manier geven we
vorm aan onze sleutelbegrippen
de-moderniseren en de-koloniseren
en wordt de presentatie verrijkt
door een verzameling van verhalen
verteld vanuit diverse perspectieven.
Zie verder het hoofdstuk 'Bemiddelen'
en de reflectie van het Van Abbemuseum op het advies van de
Cultuurraad.

Bij het samenstellen van de nieuwe
collectiepresentatie, die in de herfst
van 2017 feestelijk geopend wordt,
hebben we de kans gegrepen om
een aantal van onze kerngedachten
te verenigen in een nieuwe aanpak
rondom het tonen van onze collectie
en de publieksbemiddeling.
De thematische aanpak binnen de
nieuwe collectiepresentatie gaat
gepaard met een thematische aanpak van de publieksbemiddeling.
De vraagstellingen die een rol spelen
in deze presentatie krijgen invulling
door samen te werken met onze

Publieksbemiddeling
Het begrip ‘educatie’ heeft in het Van Abbemuseum plaats
gemaakt voor ‘publieksbemiddeling’. Het museum en het publiek
vinden elkaar in een gesprek, waarin ze samen kennis opbouwen.
Het doet recht aan het feit dat iedereen vanuit een ander perspectief
naar kunst kijkt en kunst ervaart. In het gesprek vindt men elkaar
en wordt kennis niet langer overgedragen, maar samen gedeeld.

foto Van Abbemuseum
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“Through art we can imagine the world otherwise.”
Charles Esche

COLLECTIEGEBOUW
In de periode 2017-2020
organiseert het Van Abbemuseum
in het Collectiegebouw een serie
tentoonstellingen en projecten met
de eigen collectie. Het Collectie
gebouw is het deel van het museum
dat in 2003 werd geopend.
BENEDEN VERDIEPING
Presentatie van archiefmateriaal
gebaseerd op de Living Archive,
dat de geschiedenis van het museum
opnieuw in ogenschouw neemt.
Vanaf eind 2017-2018 wordt hier
het nieuwe werk van Jonas Staal,
New World Summit, Rojava,

getoond.

onze constituencies.

BEGANE GROND
Op de begane grond is de
tentoonstelling The Making of
Modern Art te zien, gerealiseerd
in samenwerking met het Museum
of American Art, Berlin. Deze
presentatie integreert moderne
meesterwerken uit de Van Abbe-
collectie, zoals Mondriaan, Picasso,
Sol LeWitt, Kandinsky en Leger, in
een experimentele ‘making of’ van
de k
 lassieke canon van moderne
kunst.

TWEEDE VERDIEPING
De tentoonstelling The Way Beyond
Art in het grote zalencircuit op de
tweede verdieping van het Collectie
gebouw toont werken van na de
Tweede Wereldoorlog. Door ze
onder te brengen onder de thema’s
land, thuis en werk, worden universeel
herkenbare onderwerpen verbonden
met specifieke verhalen, verteld
door de kunstwerken. Zo willen
we nieuwe perspectieven op onze
hedendaagse wereld ontwikkelen.
De werken zijn onder meer van
Yael Bartana, Corneille, Dan Flavin,
Nilbar Güres, Iris Kensmil,
Anselm Kiefer, John Körmeling,
Taus M
 akhacheva, Füsun Onür,
Dan Peterman, Thomas Schütte
en Franz Erhard Walther.

EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping van het
Collectiegebouw opent de Werk
salon. Deze ruimte is gewijd aan
de a
 ctiviteiten en samenwerkingen
met verschillende groepen en

COLLECTIEGEBOUW

toren

2e verd.

3e

museumcafé

1e verd.
urgency
room

begane
grond

beneden verdieping / studio

OUDBOUW /hoofdingang / bibliotheek

gang / Het Oog

café-ingang
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The Making of Modern Art, foto Peter Cox

OP DE TWEEDE VERDIEPING
is naast de tentoonstelling The Way
Beyond Art een projectzaal ingericht.
Hier worden nieuwe projecten
getoond die vier keer per jaar
wisselen. Dit programma biedt de
mogelijkheid om een sterke band en
ambitieuze projecten te ontwikkelen
met k
 unstenaars. In de afgelopen
jaren was er al een onderscheidend
programma rond de koloniale historische thema’s van India, Indonesië
en het Midden-Oosten. We streven
ernaar om deze thema’s verder te
ontwikkelen en vervolgens te publiceren. Daarnaast zijn hier ook de
resultaten van onderzoeksprojecten
te zien.

DERDE VERDIEPING
Op deze verdieping opent eind 2017
een speciaal aangepast tentoonstellingsontwerp, dat samen met
onze Special Guests-deelnemers
is gerealiseerd. Het ontwerp van
de ruimte is geoptimaliseerd voor
mensen met een fysieke, auditieve
of visuele handicap.
OUDBOUW
In het originele gedeelte van het
museum uit 1936, genaamd de
Oudbouw, worden jaarlijks tot
vijf tijdelijke tentoonstellingen
gerealiseerd.

VANAF 2014 TOONT HET
M USEUM IEDER JAAR een editie
in de serie Positions. In deze reeks
tonen toonaangevende kunstenaars
hun specifieke kijk op de wereld en
nemen zij positie in; artistiek binnen
de tien zalen van de Oudbouw, en
tegenover elkaar.
In samenwerking met Stichting
Promotors Van Abbemuseum wordt
er binnen iedere reeks een opdracht
gegeven aan een kunstenaar om
nieuw werk te vervaardigen voor
Positions. Uit iedere editie van
Positions worden er werken voor de
collectie aangekocht, zoals werken
van Anna Boughiguian, Céline
Condorelli en Natasja Kensmil.

COLLECTIEGEBOUW

toren

2e verd.
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IEDER JAAR WORDT ER EEN
GROTE THEMATENTOON
STELLING G EREALISEERD.
Deze t entoonstellingen komen voort
uit onderzoek naar thema’s rondom
het tweespan de-moderniseren en
de-koloniseren. In 2018 opent bijvoorbeeld Trade Markings, F
 rontier
Imaginaries Ed. Nº4 waarin onderzocht wordt welke verschillende
invullingen gegeven kunnen worden
aan het begrip autochtoon en wat
deze term zegt over ons begrip
van natie en natiestaten.

Dat is ook de reden dat veel van
deze tentoonstellingen na het Van
Abbemuseum verder reizen, zowel
binnen Europa als daarbuiten.
Deze tournees -van door het Van
Abbemuseum ontwikkelde tentoonstellingsconcepten- bevestigen de
reputatie van het museum en
hebben zich ontwikkeld tot een bron
van inkomsten voor het museum.
Internationale samenwerking en
co-productie van deze projecten
verstevigen daarnaast de banden
van het museum met andere instellingen in het culturele veld.

GLOW
Het Van Abbemuseum toont tijdens
GLOW in de Oudbouw een speciale
tentoonstelling, verbonden met het
overkoepelende thema van GLOW.
Deze tentoonstelling is zowel
overdag als ’s avonds te bezoeken.
DDW
Tijdens de Dutch Design Week,
realiseert het museum samen met
Design Academy Eindhoven een
tentoonstelling die de grensvlakken
tussen kunst en design opzoekt en
inzichtelijk maakt.

Naast de thematentoonstelling,
stelt het museum ieder jaar een
kunstenaar in staat een solo-
presentatie in te richten in de tien
zalen van de Oudbouw. Deze solo
geeft de kunstenaar en zijn of haar
werk een podium; dit kan de vorm
van een retrospectief hebben, zoals
bij de tentoonstelling van Rasheed
Araeen die eind 2017 opent, of een
presentatie van het oeuvre van een
kunstenaar die midden in zijn carrière
staat, zoals The Otolith Group. Het
Van Abbemuseum heeft zich de
afgelopen jaar bewezen als een
voorloper van het tonen van relevante hedendaagse artists’ practices
van kunstenaars en heeft daarin een
aanzienlijke reputatie opgebouwd.

Broken White tijdens DDW 2016, foto Marcel de Buck
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“Mooi museum met
hedendaagse kunst.
Verrassend, grappig,
soms confronterend.
Compliment voor
de enthousiaste
medewerkers/
suppoosten die leuke
achtergrondverhalen
hebben en je graag
helpen bij de interactieve kunstwerken”
bezoeker

GLOW 2016, foto Peter Cox
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KLEINERE TENTOONSTELLINGSRUIMTES
TOREN
Deze grote en ongebruikelijke ruimte
in het hart van het Collectiegebouw
wordt elke twee jaar geprogrammeerd met nieuwe in opdracht vervaardigde werken, die rekening
houden met de dramatische vorm
en het volume van deze bijzondere
ruimte die zich uitspreidt over vijf
verdiepingen.
URGENCY ROOM
Deze kamer is gewijd aan nieuwe en
dringende kwesties als onderdeel
van onze inclusieve programmering.

HET OOG
Een unieke binnen- en buitenruimte
waar twee keer per jaar een
kunstenaar aan het werk gaat en
het publiek het kunstwerk kan zien
ontstaan. De programmering wordt
ondersteund door Stichting Niemeijer
Fonds. Samen met hen is tevens de
Theodora Niemeijer prijs in het
leven geroepen; een beeldende
kunstprijs speciaal voor vrouwelijke
kunstenaars omdat zij, in vergelijking
met hun mannelijke collega’s, nog
steeds in de minderheid zijn in
tentoonstellingen en museale
collecties.

STUDIO
De Studio is een flexibele en multifunctionele ruimte die gebruikt
wordt om inkomsten te genereren
voor het museum door locatie
verhuur voor evenementen,
vergaderingen en workshops
en tentoonstellingen.

DBOUW /hoofdingang / bibliotheek

GANG
Deze ruimte, die het museum met
het museumcafé v erbindt, functioneert als een experimentele ruimte
voor jonge nationale en inter
nationale kunstenaars.

BIBLIOTHEEK
Vier keer per jaar programmeert
de bibliotheek tentoonstellingen
van werken op papier, edities en
kunstenaarsboeken uit eigen
collectie, benadert zij kunstenaars
en werkt samen met verzamelaars
en uitgevers van kunstboeken.
Vanuit de LS collectie wordt een
keer per jaar een presentatie
gemaakt met Russische
kunstenaarsboeken en tijdschriften.

De LS Collectie
De verzamelaars Albert Lemmens en Serge
Stommels s
 chonken in 2012 hun collectie aan
het museum. Deze collectie, bestaande uit 15.000
boeken, bevindt zich in de bibliotheekverzameling.
De LS collectie bestrijkt de geschiedenis van
de Russische kunst binnen en buiten Rusland
en de Sovjet-Unie vanaf 1914 tot heden.

COLLECTIEGEBOUW
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Depot, foto Perry van Duijnhoven

VERZAMELEN

HET VERZAMELEN VAN HEDENDAAGSE KUNST
VOOR DE MUSEUMCOLLECTIE IS EEN ESSENTIEEL
ONDERDEEL VAN HET MUSEUM. Sinds de eerste
werken uit de collectie van Henri van Abbe werden
aangekocht, is deze verzameling in omvang en belang
zeer toegenomen. Momenteel omvat de collectie 2974
kunstwerken, variërend van bekende kunstenaars als
Mondriaan en Picasso tot belangrijke nieuwkomers als
Wendelien van Oldenborgh of Surasi Kusolwong. Het
museum koopt werken van hedendaagse kunstenaars
aan die de urgente signalen van onze tijd vertalen in
kunstwerken. Zo beschouwd, is een collectie een archief
van verhalen over heden en verleden die ons helpen
onze plaats in de wereld te bepalen.
(Zie voor een nadere toelichting op de samenstelling en
historie van de collectie Bijlage 3).
ONZE COLLECTIE MOET TOEGANKELIJK ZIJN EN
GEBRUIKT KUNNEN WORDEN DOOR IEDEREEN.
Daarbij denken we niet alleen aan de daadwerkelijke
fysieke toegang tot kunstwerken en archieven, maar
ook aan toegankelijke informatie over de processen
rondom het aankopen van werken, het selecteren van
kunstenaars die in opdracht voor ons werken, de
productie van kunstwerken en het documenteren,
archiveren en in c
 onditie houden. En natuurlijk aan hoe
we deze kunstwerken gaan gebruiken voor tentoon
stellingen. We willen actief op zoek naar samen
werkingen waarin we kunstwerken en archieven
kunnen inzetten om de verbeelding te prikkelen
en perspectieven te verbreden.

In de afgelopen decennia heeft ons verzamelbeleid nieuwe
richtingen ingeslagen. Het verzamelen van belangrijke
ontwikkelingen in de kunstwereld, vertegenwoordigd
door specifieke kunstenaars, heeft plaats gemaakt voor
het verzamelen rond belangrijke ontwikkelingen in de
samenleving. Tegenwoordig verzamelen we binnen
specifieke velden, interesses en vraagstukken die
aansluiten bij wat er speelt in de maatschappij.
In de komende jaren volgen we deze lijnen:
• De-koloniseren van het museum, verzamelen vanuit
niet-westerse perspectieven;
• De-moderniseren van de collectie en het herschrijven
van de geschiedenis van de moderne kunst;
• De positie van de stad Eindhoven in een globaliserende
wereld; Eindhoven als stad met een eigen karakter,
een stad in een regio, een Europese én mondiale stad
en alle verbindingen daartussen;
• De relatie tussen kunstenaars en de constituencies
• Een goede balans tussen werk van mannelijke en
vrouwelijke kunstenaars.
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ACQUISITIEPROCES
DE COLLECTIE LEEFT, BREIDT UIT, VERANDERT.
De selectie van nieuwe aankopen is meestal gebaseerd
op onderzoek van de curatoren voor hun tentoon
stellingen en projecten in het Van Abbemuseum en
daarbuiten. Dit onderzoek is gebaseerd op de vraag
hoe we onze snel veranderende hedendaagse wereld
kunnen begrijpen. Onze kracht ligt in de samenwerking
met kunstenaars, historici, cultuurwetenschappers en
filosofen. Samen met hen vertalen we deze vraag in
thema’s die in tentoonstellingsprogramma’s en opdrachten
aan kunstenaars aan de orde worden gesteld. Hieruit
selecteren we aankopen voor de collectie. Je zou
kunnen zeggen dat we op deze manier de belangrijke
thema’s van vandaag in de vorm van visueel krachtige
kunstwerken in het domein van ons cultureel erfgoed
binnenbrengen voor verder onderzoek en discussie.
Voor aankopen ontvangen we -naast de structurele
middelen van de gemeente Eindhoven- structureel
financiële steun van de Stichting Promotors Van Abbemuseum en al gedurende lange tijd financiële steun van
het Mondriaan Fonds en de BankGiro Loterij. In incidentele gevallen ontvangen we steun van de Vereniging
Rembrandt. De Stichting Promotors Van Abbemuseum
heeft ca. 20 leden, waaronder particulieren en grote
bedrijven in Eindhoven en omgeving, die het museum
niet alleen met aanzienlijke financiële steun, maar ook
met ambassadeurschap ter zijde staan.
Het acquisitieproces is geenszins het moment waarop
het werk van het museum stopt, integendeel. Vanaf dat
moment is het de taak van het museum het werk beschik
baar te stellen voor onderzoek, gebruik en discussie.
Daarbij richten we ons op verschillende aspecten van
het kunstwerk, variërend van de materiele gesteldheid
en de intentie van de kunstenaar, tot de thema’s die het
kunstwerk aan de orde stelt, de manier waarop het wordt
gebruikt en geïnterpreteerd in tentoonstellingen, in de

wetenschap, in educatie. De resultaten vormen een
belangrijke contextuele toevoeging aan de kunst
objecten die we willen archiveren en toegankelijk
maken voor iedereen.
Maar dat is niet het enige. We kijken ook naar de collectie
als geheel en de geschiedenis van het verzamelen. Het is
daarbij interessant te kijken vanuit andere perspectieven
dan het kunsthistorische. Daarbij valt te denken aan de
blik van mensen uit andere culturele velden zoals theater
en muziek, maar ook aan de etnografische blik of die
van sociologen, economen of technologen. We doen
dat in samenwerking met groepen die tot nu toe niet
of onvoldoende in de collectie vertegenwoordigd zijn.
Ook dit proces en de informatie die het oplevert willen
we toegankelijk maken voor iedereen.
Naast dat we op zoek gaan naar bestaand werk, nodigen
we kunstenaars uit een werk te ontwikkelen voor een
tentoonstelling of een project. We spreken dan over
commissioning. Het museum wordt steeds vaker
opdrachtgever voor kunstwerken. Daarbij ligt de nadruk
niet alleen op het kunstobject als resultaat, maar ook op
het proces dat daaraan voorafgaat. Samenwerking
tussen kunstenaar, opdrachtgever en ‘gebruikers’ komt
zo steeds meer centraal te staan. Een goed voorbeeld
is onze samenwerking met de GGzE waarin zowel het
Van Abbemuseum als de GGzE opdrachtgever zijn
(zie ook op pagina 42 onder Netwerken).
Deze processen zullen de aard van het kunstwerk
veranderen en vragen om nieuwe manieren deze
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“If images can be shared
and circulated, why can’t everything
else be too?”
Hito Steyerl, kunstenaar

Anna Boghiguian, Honey on Razor Edge, 2015
Aankoop dankzij Stichting Promotors, foto Peter Cox
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TOEGANKELIJKHEID VAN
COLLECTIE EN INFORMATIE
 rocessen te verzamelen en bewaren. We sluiten daarbij
p
een herdefiniëring van het belang van het materiële
aspect van het kunstwerk niet uit. We zijn heel blij dat
deze ontwikkeling kracht bij wordt gezet met langdurige
steun vanuit het Mondriaan Fonds.
De documentatie van een werk in opdracht vraagt ook
om andere manieren van documenteren dan we gewend
zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan video-interviews
en overleg met zowel de kunstenaars als de gebruikers
van de kunstwerken. Het betekent dat het kunstwerk in
het museum leeft, in plaats van simpelweg tentoongesteld
of opgeborgen wordt.

Commissioning
Recentelijk heeft de oude vorm van de
'opdracht' weer nieuw momentum in de wereld
van de hedendaagse kunst. Een tijd lang werd
de kunstenaar geacht volledig autonoom,
vrij van welke invloed of vraag, zijn of haar werk
te maken. Dit ideaal van volledige autonomie
is de laatste jaren geherwaardeerd en veel
kunstenaars en musea of andere culturele
spelers, vinden het interessant om een werk 
in samenspraak te realiseren. Door te reageren
op een specifieke vraag krijgt een werk een
beter draagvlak en wordt de kunstenaar
uitgedaagd om nieuwe wegen te bewandelen.
Dat is voor kunstenaar, museum en samen
leving een interessante ontwikkeling.

EEN VAN ONZE SPEERPUNTEN voor de komende jaren
is hoe we de collecties en de informatie daarover in
bibliotheek en archieven meer toegankelijk kunnen maken
voor iedereen die daar behoefte aan heeft, zowel online
als offline. Het Van Abbemuseum heeft op het gebied van
hedendaagse kunst een van de belangrijkste bibliotheken
van Nederland. Daar moet goed gebruik van worden
gemaakt. Van een kunstwerk, de maker en het tijdsbeeld
moeten bezoekers van alles te weten kunnen komen.
De toegankelijkheid van onze collectie gaan we
optimaliseren door:
• Digitalisering en toegankelijk maken van alle archieven;
• Een museumbreed archief waarin de kunstcollectie,
het archief en de bibliotheek met elkaar zijn vervlochten;
• Nieuwe manieren ontwikkelen van documenteren,
archiveren en toegankelijk maken van de meer procesmatige kunstwerken, tentoonstellingen, projecten,
lezingen en publieksbemiddelingsprojecten. Denk
hierbij aan gesproken documentatie (‘oral histories’),
videoregistraties van de tentoonstelling, gebruik
makend van bijvoorbeeld 360 graden camera;
• Leren van en verder ontwikkelen van methodes
ontwikkeld in het Special Guests programma, zoals
3D printen en de toepassing van virtual reality;
• Methodes ontwikkelen om de communicatie over en
het gebruik van digitaal beschikbare informatie te
bevorderen. Instellen van gebruikersgroepen die
feedback leveren.
De Nieuwbouw blijft, net als in de periode 2013 -2017,
ook tot 2020 gewijd aan de collectie en heeft een nieuwe
naam gekregen: het Collectiegebouw. Hier gaan we
nieuwe vormen van presentatie en betrokkenheid met
het publiek en de constituencies ontwikkelen. De onderzoeken die in het kader van onze onderzoeksbeurzen zijn
gedaan willen we samen met onze onderzoekers vertalen
in presentaties, projecten en lezingen. We richten ons
meer op het creëren van momenten van discussie en
uitwisseling met bezoekers.
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UITLENEN

ZORGDRAGEN
VOOR ONZE C
 OLLECTIE

UITLENEN BETEKENT DAT WE HET MOGELIJK
MAKEN voor andere instituten -zowel nationaal als
internationaal- onze c
 ollecties te gebruiken voor hun
eigen tentoonstellingen en projecten. Een internationaal
platform voor uitwisseling van kunstwerken, maar ook
kennis en informatie, is l’Internationale. Dit is een
Europese confederatie van zes toonaangevende
musea voor moderne en hedendaagse kunst (zie voor
L’Internationale ook pagina 43 onder Netwerken).

HET VAN ABBEMUSEUM HEEFT EEN DRUK
REIZENDE COLLECTIE, met veel inkomende én
uitgaande bruiklenen. In het museum worden grote delen
van de collectie getoond en geregeld gewisseld, onderzoekers vragen toegang tot werken in de depots. Veel
collega’s in het museum zijn direct betrokken bij deze
belangrijke processen, van technische dienst tot behoud
en beheer, van collectieregistratie en documentatie tot
bibliotheek en archief. Kenmerkend is dat de snelheid en
complexiteit van deze processen in de loop der jaren is
toegenomen. Materialen waaruit kunstwerken worden
vervaardigd zijn specialistischer en meer divers. Kennis
is nodig van diverse materialen, zoals bijvoorbeeld allerlei
soorten plastics, maar ook van moderne beelddragers,
digitale bestanden en digitale kunstwerken of juist heel
oude geluids- en beelddragers. Het is belangrijk dat het
museum investeert in het verkrijgen van specialistische
kennis. We doen dat door nauw samen te werken binnen
de SBMK (Stichting Behoud Moderne Kunst) met musea
in Nederland die met dezelfde vraagstukken zitten. Maar
het betekent ook het investeren in het stimuleren van
medewerkers om zich te specialiseren.

In het kader van cultureel ondernemerschap (zie ook
pagina 60) verschoven we in de afgelopen jaren van
een uitleenbeleid zonder vergoeding naar een meer uitgebreid systeem. Nederlandse instellingen en partners
van L’ Internationale lenen tegen vergoeding van kosten.
Andere instellingen betalen een vergoeding per werk.
Zo is het uitlenen van collectiewerken een van de
inkomstenbronnen voor het museum geworden. Een
volgende stap zou zijn om proactief individuele kunstwerken of delen van onze collectie in de vorm van een
reizende tentoonstelling te verhuren. In Eindhoven wordt
een start gemaakt met het ‘Vitrine Project’ in samen
werking met Piet Hein Eek.

Foto Van Abbemuseum
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Special Guests rondleiding voor blinden en slechtzienden
foto Marcel de Buck
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PUBLIEKSBEMIDDELING
HET MUSEUM IS ER VOOR IEDEREEN. Dat betekent
voor het museum dat het zich bewust wil zijn van de
verschillende gelaagdheden binnen zijn bezoekers: ieder
vindt zijn plek en voelt zich aangesproken en welkom
zonder de complexiteit van de kunstervaring
te verliezen. Dit doet een specifieker appèl op de wijze
waarop en de houding waarmee bezoekers benaderd
worden, en betekent eveneens iets voor bijvoorbeeld de
teksten bij onze kunstobjecten. Hoe kunnen wij deze
uitnodigend en toegankelijk maken voor niet-ingewijden?
We koppelen daarom de komende jaren onze gastvrijheid
nog nadrukkelijker aan de aard van thema’s, tentoon
stellingen en evenementen enerzijds, en aan de verwachte
of beoogde bezoekers. Bij een aangename, duidelijke en
deskundige benadering voelt de bezoeker zich gast.
Hierin spelen onze gastheren, gastvrouwen en cicerones
-meestal vrijwilligers- een sleutelrol. Zij zijn het gezicht
van het museum en ontmoeten onze bezoekers dagelijks.
Door met onze bezoekers in gesprek te gaan weten zij
als geen ander wat er leeft en gaan zij samen op onderzoek uit binnen de presentaties in het museum.

COLLECTIEPRESENTATIE
De nieuwe collectiepresentatie is de plek waar samen
met onze bezoekers en constituencies verbanden
worden gelegd tussen de vraagstukken die in de stad
én in het museum leven. De verhalen die hier uit voort
komen krijgen een podium binnen deze presentatie,
die op deze manier onder de loep genomen wordt en
een verdere verrijking krijgt.
De constituencies vinden een thuis in de Werksalon op
de eerste verdieping van het Collectiegebouw, waar zij
presentaties kunnen maken, radio uitzendingen samenstellen, banieren bedrukken en publieksactiviteiten
kunnen organiseren voor een breed publiek. Om in de
dynamiek te blijven van het culturele seizoen, wordt er
iedere september gezamenlijk een nieuw thema bepaald
en opgepakt. In januari komen we samen en sluiten in
juni het themajaar af met activiteiten in het museum en
in de stad. Kunst is hierbij geen doel op zich, maar een
cruciaal middel om gesprekken in gang te zetten en
het vizier open te zetten naar nieuwe mogelijkheden.

“Don’t ask for the meaning,
ask for the use”
Ludwig Wittgenstein, filosoof

Reactie bezoeker:
“Wat een geweldig museum is het toch!
Lodewijk en Annabel van 9 en 5 hebben een
prachtige speurtocht gehad met hun mooie
koffertje. Ze willen allebei heel graag nog een
keer, om alle andere dingen te zien! En dan
nog gratis ook op d
 insdagmiddag!”

33

BEMIDDELEN

DE THEMATISCHE AANPAK zal ook zijn weg vinden
binnen het bestaande publieksbemiddelingsaanbod.
Denk h
 ierbij aan de kind- en familieprogrammering,
scholenprogramma, lezingen en workshops die
gekoppeld w
 orden aan de thematieken binnen de
collectiepresentatie. Aan de hand van de overkoepelende
thema’s is het mogelijk om diverse doelgroepen met
elkaar te verbinden en komen activiteiten steeds meer
tot stand rondom interessegebieden in plaats van
demografische achtergrond.
BREED AANBOD VAN EEN DIVERS PUBLIEK
Het Van Abbemuseum heeft een ruim aanbod voor
scholen. Zo bieden we bijzondere museumlessen
(op maat) en workshops aan. Het aantal scholieren
dat het museum bezocht nam spectaculair toe van
8.004 bezoekers in 2015 naar zelfs 10.150 in 2016.

WOWdag, foto’s Marcel de Buck

WOWDAG
400 leerlingen van basisschool De Klimboom uit Best
waren in 2016 één dag de baas in het Van Abbemuseum.
Kinderen van groep 1 t/m 8 namen de plek in van vaste
medewerkers van het museum - achter de kassa, in de
beveiliging, als tentoonstellingsmakers en als rondleiders.
Ook zorgden ze samen voor een metamorfose van het
museum. Om deze o
 vername voor te bereiden was het
Van Abbemuseum voorafgaand twee weken te gast bij
De Klimboom. Samen met kunstenaars en museum
medewerkers maakten de kinderen onder andere k
 unstinstallaties en nieuwe k
 ostuums voor de suppoosten.
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MAAR ONDER DE NOEMER PUBLIEKSBEMIDDELING
VALT MEER DAN BEZOEKEN door basis- en middel
bare scholieren. Voor volwassenen organiseert het
Van Abbemuseum creatieve sessies en workshops,
indien gewenst op maat, waarin we op een originele en
inspirerende wijze samenwerken. Voor de allerkleinsten
is er de Kinderkunstclub, Familiekunstclub en de theaterrondleiding. Ook zullen vanuit het oogpunt van de
publieksbemiddeling thema’s rond de-koloniseren en
de-moderniseren worden toegepast. Het museum
transformeert van schatkist naar een laboratorium;
kunst hoeft niet meer van een gepaste afstand
bewonderd te worden, maar is er om te gebruiken,
om mee aan de slag te gaan, om van te leren.
Onze allerjongste bezoekers nodigen we uit in het
museum voor een voorschools programma. Van basis
onderwijs tot middelbaar onderwijs; voor iedere groep
ontwikkelt het museum passende programma’s. Op
deze manier groeien de volgende generaties uit tot
ambassadeurs van het museum. We kiezen voor impactvolle talentmomenten en ontmoetingen met bijvoorbeeld
Radically Mine!, Young Art Crowd (jongste generatie
Vrienden, 18-30 jaar) en de constituencies. Ook lanceren
we een talentontwikkelingsprogramma voor jongeren
tussen de 12 en 18 jaar, waarbij we samenwerken met
docenten van middelbare scholen. Daarnaast werken
we samen met externe partners op gebied van talent
ontwikkeling zoals de Kunstbende en het
scholierendebat.
RADICALLY MINE!
Na zeven succesvolle edities doen in 2017 maar liefst elf
middelbare scholen - in totaal meer dan 250 leerlingen mee aan het project Radically Mine! Geïnspireerd op de
collectie van het Van Abbemuseum maken zij eigen
kunstwerken. Een selectie hiervan werd tentoongesteld
in het museum. Zo werden ze onderdeel van de collectiepresentatie en maak je via deze bijzondere vertalingen
op een nieuwe manier kennis met de collectie.
Radically Mine!, foto Bram Saeys

35

BEMIDDELEN

HET MUSEUM IS OOK ACTIEF BETROKKEN
BIJ HOGER EN U
 NIVERSITAIR ONDERWIJS, zowel
nationaal als internationaal. Curatoren van het museum,
maar ook medewerkers van de afdelingen Publieks
bemiddeling, Beheer en Behoud en Productie verzorgen
lezingen en lesprogramma’s. Het museum is intensief
betrokken als onderwijspartner bij de opleidingen van
het Dutch Art Institute in Arnhem, bij de master Design
Curating and Writing bij de Design Academy Eindhoven
en bij het Curatorial Programme van De Appel in Amsterdam. De onderwijsprogramma’s worden vorm gegeven
vanuit de dagelijkse praktijk van het museum; onderzoek
naar de collectie, het samenstellen van tentoonstellingen
binnen een bepaald kunsthistorisch kader en het realiseren van presentaties maken allemaal deel uit van de lesstof. De kennis van onze medewerkers zorgt hiermee
tevens voor een inkomstenbron voor het museum.
SPECIAL GUESTS PROGRAMMA
Het Special Guests programma, gestart in 2014 dankzij
een bijdrage van de BankGiro Loterij, maakt het museum
toegankelijk voor iedereen; of je nu blind of slechtziend,
doof of slechthorend bent. Zelfs als je niet in staat bent
om zelf naar het museum te komen, komt het museum
naar jou toe. De afgelopen jaren hebben we veel ervaring
opgedaan met het toegankelijk maken van het museum
voor diverse doelgroepen. We hebben hier ontzettend
veel van geleerd. Nu wordt de stap gezet naar een
inclusief museum: een museum dat niet meer spreekt
over Special Guests en speciale programmering, maar
zijn programmering integraal heeft verrijkt zodat het voor
iedereen t oegankelijk is. Zo is een multi-zintuiglijke ervaring
van het museum voor iedereen interessant, ook voor hen
die geen beperking hebben. We vinden op deze manier
ervaringen en belevenissen die ons verbinden.

De ervaringen en kennis die we hebben opgedaan,
verspreiden we ook buiten het museum. In het najaar
van 2017 richten we samen met het Stedelijk Museum
Amsterdam een expertisecentrum op: het Kennis en
Expertisecentrum Inclusie en Toegankelijkheid (KEIT).
Deze ontwikkeling gaat gepaard met een verbreding
en vergroting van ons eigen netwerk, waarbij we ons
als pionier en als expert van het eerste uur profileren.
Met als gevolg dat deze gasten het museum nog beter
kunnen vinden en dat we duurzame samenwerkingen
met (zorg) instellingen kunnen realiseren.

“Het beleven van kunst via het zien
of het voelen van kunstvoorwerpen
die op de tast gemaakt zijn, opent
een heel ander p
 erspectief.
Kunst gemaakt op de tast nodigt
de toeschouwer uit zich bezig te
houden met een andere zienswijze
van ‘zien’ en een andere visie op het
bestaan. Het geeft t oegang tot een
andere b
 elevingswereld, een andere
wereld van kunst, schoonheid en
originaliteit.”
George Kabel, Eindhovense, blinde kunstenaar
en d
 eelnemer aan het Special Guests programma
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MARKETING
DE TITEL - JUIST NU - OP HET VOORBLAD IS DE
LEIDRAAD VOOR DE KOMENDE PERIODE. In deze tijd
met al zijn snelle ontwikkelingen en onzekerheden, willen
we een plek zijn waar mensen zich op hun gemak voelen,
die uitnodigt tot ontdekking en verwondering, die actuele
thema’s een context geeft en daardoor dialoog mogelijk
maakt. Het Van Abbemuseum wordt gezien als een
voortrekker, waar de onderwerpen en de kunstenaars
van nu aan bod komen.
In onze communicatie staat de mens centraal: de bezoeker,
de k
 unstenaar, de medewerker. Een museum is een plek
waar verhalen verteld worden, een plek waar je dingen
kunt beleven. Dit willen we in woord en vooral ook in beeld
duidelijk maken. Dit betekent dat er de komende jaren
meer ingezet wordt op het gebruik van video’s waarin we
niet alleen het museum en zijn tentoonstellingen laten
zien, maar vooral ook de kunstenaars, de bezoekers (de
beleving van kunst!) en de mensen achter de schermen.

DE KOMENDE JAREN gaan we in de collectie
presentatie en de Werksalon intensief samenwerken
met verschillende constituencies. Dit biedt mogelijkheden
voor het verbreden van het communicatieveld. Als
partners kunnen zij een ambassadeursfunctie vervullen
en daarbij hun eigen kanalen inzetten. Dit kunnen weer
andere kanalen zijn dan die we normaal gebruiken, zelfs
kanalen buiten de kunst. De samenwerking met de
constituencies en de evenementen die we organiseren
zorgt ook voor meer directe feedback en een beter idee
van wat wel en niet werkt. Het eerder genoemde vaste
voornemen om als museum thematisch te gaan werken
zorgt er ook voor dat we op een meer natuurlijke manier
aansluiting vinden op communicatiemiddelen die buiten
de kunstwereld liggen, en actief het gesprek aangaan
met nieuwe mediapartners.

Wie is onze bezoeker nu?
Uit de Museum Monitor 2016, een onderzoek van NBTC NIPO, blijkt dat de grootste groep bezoekers
valt in de leeftijdsgroep 61 jaar of ouder. Toch trok het Van Abbe een jonger publiek dan het jaar ervoor.
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was 46 jaar; 9 jaar jonger dan in 2015. Ten opzichte van
2015 v
 allen de significante stijgingen onder de leeftijdscategorieën 16-20 jaar en 21-30 jaar op.
Het merendeel van de bezoekers is hoogopgeleid en bezoekers uit Noord-Brabant vormen de grootste
groep. Het aandeel bezoekers dat voor het eerst het museum bezocht steeg significant, van 49% in
2015 naar 62% in 2016. Het grootste deel van de bezoekers (43%) bezoekt het museum voor de
combinatie van de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen. Tegelijk steeg het aandeel bezoekers
dat vooral voor een tijdelijke t entoonstelling een bezoek heeft gebracht (12%). Het Van Abbe heeft een
sterke relatie met haar bezoekers, sterker ook dan de andere beeldende kunstmusea die deelnemen
aan de Museum Monitor 2016. Dit is ook te zien aan het algemene oordeel, waar het Van Abbe een
stuk beter scoort dan de benchmark.
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“My drawings are temporary and therefore free”
Dan Perjovschi, kunstenaar

EEN POTENTIËLE GROEI VAN BEZOEKERS en een
andere manier om meer te weten te komen over onze
bestaande bezoeker is via de Museumkaart. Het Van
Abbemuseum is een van de ruim 400 musea waar
bezoekers terecht kunnen met een Museumkaart, een
initiatief van De Nederlandse Museumvereniging. Eind
2016 waren er bijna 1,3 miljoen kaarthouders. Sinds
maart 2016 is er een verplichte online registratie van de
Museumkaart waardoor de Museumvereniging de kaart
houders beter leert kennen. Deze data deelt de Museum
vereniging met de deelnemende musea, via een online
marketing d
 ashboard. Zo kun je bijvoorbeeld inzicht
krijgen waar de kaarthouder vandaan komt, welke musea
hij of zij nog meer bezocht en wat zijn of haar leeftijd is.
De Museumvereniging gebruikt de data om haar
maandelijkse, d
 igitale aanbod in Museumtips en
campagnes te baseren op smaak en voorkeur.
De ervaring is dat de Museumvereniging zich nog veel
richt op musea in de Randstad en op grote blockbusters.
Er gaat relatief weinig aandacht naar musea in Brabant,
waardoor museumkaarthouders ook relatief minder vaak
naar musea in Brabant gaan. Hier liggen in de komende
jaren mogelijkheden voor het Van Abbe, zeker wanneer
we onze krachten bundelen met de andere musea in
Eindhoven, zoals het Philips Museum, preHistorisch Dorp
en DAF Museum, die ook de Museumkaart accepteren.
Dit zal worden opgepakt in samenwerking met
Eindhoven365.
Tot 2019 gaat de Museumkaart focussen op kinderen
tot en met twaalf jaar, de nieuwe generatie museum
bezoekers. Ze gaat eveneens inzetten op het behoud
van eerstejaarskaarthouders en gezinnen. Het Van Abbe
sluit aan bij deze speerpunten. We informeren de
Museumvereniging actief over onze acties en over de
activiteiten die het museum voor kinderen en gezinnen
in de komende jaren ontwikkelt en continueert.

In de komende jaren gaan we tijd en geld investeren in het
verder ontwikkelen van ons CRM systeem (een relatie
beheer-systeem). Hiermee willen we de relatie met onze
(potentiële) bezoekers verduurzamen en ze meer gericht
kunnen informeren en uitnodigen. Het interesseprofiel
van bezoeker moet een belangrijker onderdeel van de
database worden. Met meer kennis over de (potentiële)
bezoeker en een goed ingericht CRM s
 ysteem gaan we
speciale doelgroepen ook effectiever bereiken. Daarbij
gaan we nog sterker inzetten op digitale middelen waarbij
de onderwerpkeuze meer gericht kan zijn.
De afgelopen jaren hebben we positieve ervaringen
gehad met het aansluiten bij activiteiten die lokaal (Dutch
Design Week, GLOW), regionaal (het Bosch 500 themajaar 2016) of nationaal (het Mondriaan tot Dutch Design
themajaar 2017) worden georganiseerd en de bij
behorende communicatie-inspanningen van lokale
(Eindhoven365 en Eindhoven 247), regionale (VisitBrabant)
en nationale organisaties zorgen ervoor dat we ons
bereik vergroten.
Eindhoven als bestemming voor citytrips en korte vakantie
staat, mede dankzij inspanningen van Eindhoven365 en
-247, beter op de kaart. In de komende jaren gaan wij
deze samenwerkingen versterken om zo de positie
van het Van Abbe als een niet te missen culturele plek
nadrukkelijk te profileren. Dit betekent dat we voor deze
doelgroep naast bestaande communicatiematerialen
ook nieuw materiaal ontwikkelen, dat ons b
 rede aanbod
in tekst en in beeld duidelijk en aantrekkelijk neerzet.
Ook zetten we onze deuren open w
 anneer Eindhoven365
en Eindhoven247 bijvoorbeeld pers, influencers of andere
bijzondere groepen of activiteiten naar Eindhoven halen.
Met exclusieve previews en kijkjes-achter-de-schermen
kunnen we altijd een speciaal programma bieden.
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NETWERKEN
Het museum wil betekenisvol zijn voor zijn zeer diverse
publiek en voor het (inter)nationale museumveld. Het
museum verzamelt en presenteert kunst als inspiratie
voor de gewone bezoeker, maar wil ook de kracht van kunst
inzetten om maatschappelijke verandering te onder
steunen. Deze maatschappelijk betrokken visie kan
alleen binnen netwerken gerealiseerd worden. Het gaat
om samenwerken met maatschappelijke partners, maar
ook om intensieve uitwisseling binnen het museumveld.
Het museum wil zo vormgeven aan nieuwe vormen van
interactie tussen museum en samenleving en tegelijkertijd zorgen dat deze vormen kunnen worden overgenomen
door andere musea. Succesvolle samenwerking met
maatschappelijke partners, naast weerklank in het
professionele museumveld, maken dat het beleid
duurzame impact heeft.

Het Van Abbemuseum zet zich in om betekenisvolle
verbanden te realiseren binnen zijn lokale, nationale en
internationale netwerk. Deze duurzame relaties bieden
ruimte aan afwijkende stemmen die moeite hebben om
te worden gehoord. Kunst is hierbij zowel inspirator als
middel. Met behulp van de collectie en in samenwerking
met kunstenaars wil het museum een platform zijn voor
bredere maatschappelijke thema's. Wij richten ons
daarom naast het bestaande museumpubliek op nieuwe
groepen die wij als constituencies uitnodigen om
gebruik te maken van het museum.
Eindhoven biedt momenteel een constructieve context
voor deze nieuwe benadering van publieksgroepen. De
aandacht voor innovatie en design, stimuleert veel en
diverse maatschappelijke spelers, zoals bijvoorbeeld de
GGzE, maar ook het Woonbedrijf, Vitalis en Archipel om
de waarde van creatief denken te onderkennen. Het
museum is tevens vaste partners van grote Eindhovense
evenementen als GLOW en de DDW. We hebben al onze
netwerken – lokaal, nationaal en internationaal – letterlijk
in kaart gebracht. Het museum is trots op de veelzijdigheid van haar netwerken, stevig geworteld in de stad,
met een brede blik naar buiten.

“Nobody ever works on their own they never did.”
Céline Condorelli
Brabantnacht 2016, foto Marcel de Buck
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Onderstaande voorbeelden lichten slechts enkele van
onze partners uit, voor een volledig overzicht verwijzen
wij u naar de ingevoegde kaart.

LOKAAL:
ARTIST IN RESIDENCE MET GGZE
In samenwerking met GGzE en kunstenaarsgroep
Wochenklausur heeft het museum in 2016 een artist
in residence project uitgeschreven voor de GGzE locatie
De Grote Beek. Kunstenaars(groepen) werden uit
genodigd een artistiek project te bedenken waarmee
de perceptie van psychiatrische aandoeningen in de
samenleving wordt aangepakt. Uit de ruim 470 inzen
dingen is gekozen voor de Argentijnse kunstenaarsgroep
Etcétera. Zij gaan hun concept van ‘errorism’ (een filosofie
die uitgaat van het feit dat we allemaal fouten maken en
dat dit oké is) toepassen binnen de psychiatrie. Dit is een
belangrijk element in het tegengaan van stigmatisering
en het vergroten van de zichtbaarheid van psychiatrische
problemen in de samenleving

LANDELIJK:
QUEERING THE COLLECTION
Met Queering the Collection draagt het Van Abbemuseum
bij aan de zichtbaarheid van lhbt (lesbisch—homo
seksueel-biseksueel-transgender) erfgoed in de kunst.
Bij Queering staan het tegendraadse, het onverwachte
en het fluïde in identiteit, seksualiteit en politiek centraal.
Het museum organiseert discussies rondom Queering,
ontwikkelde een ‘queer glossary’ waarin verschillende
termen worden toegelicht en gaf bezoekers de mogelijkheid om met een queer perspectief naar kunstwerken
in de collectie te kijken. Ook heeft het museum recent
enkele aankopen van queer kunstwerken gedaan.
Queering the Collection is een samenwerkingsverband
met IHLIA, de Reinwardt Academie in Amsterdam en het
Amsterdam Museum om het LHBT-erfgoed in publieke
collecties zichtbaarder te maken.

LANDELIJK:
PRIJS VOOR DE JONGE KUNSTKRITIEK
Het museum is onderdeel van een breed consortium van
instellingen dat gezamenlijk de tweejaarlijkse Prijs voor
de Jonge Kunstkritiek uitreikt. Het werkt hiervoor samen
met onder andere het Stedelijk Museum, Amsterdam,
De Appel, Amsterdam, Mondriaan Fonds, Witte de With,
Rotterdam, naast ook Vlaamse partners als STUK, Huis
voor Dans, Beeld en Geluid, Leuven en M HKA, Museum
voor Hedendaagse Kunst Antwerpen. Samen met deze
partners stimuleert het museum zichtbaarheid en ontwikkeling van kunstreflectie in tijden van een veranderd
medialandschap. Zo nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goed functionerend kunstenveld.

INTERNATIONAAL:
SMART PLACES
Op het gebied van innovatief gebruik van nieuwe
(internet) technologie in het museum werkt het museum
tot en met 2020 samen met een breed Europees netwerk
binnen het project smART places.
Het doel is de manier waarop kunst en cultuur kunnen
worden waargenomen op revolutionaire wijze te veranderen door middel van digitale technologie en nieuwe
vormen van kunstbemiddeling. smART places is een
samenwerkingsverband tussen zeven musea en creatieve instellingen uit zes Europese landen: Dortmunder U
- Centre for Art and Creativity, Dortmund (Duitsland);
Musée de Picardie, Amiens (Frankrijk); WIELS Contemporary Art Centre, Brussel (België); ETOPIA - Centre for
Art and Technology, Zaragoza (Spanje); Van Abbemuseum, Eindhoven (Nederland); ZKM I Center for Art and
Media, Karlsruhe (Duitsland); Azkuna Zentroa, Bilbao
(Spanje); Liechtenstein National Museum, Vaduz (Liechtenstein). Dit wordt aangevuld met twee onderzoekspartners: Birmingham Centre for Media and Cultural Research, Birmingham City University (GB) en Oulu University
of Applied Sciences (Finland). Het project laat de passieve bezoekerservaring achter zich en betrekt in plaats
daarvan het publiek op een actieve manier bij kunst.
Het brengt mensen met elkaar in verbinding, zowel online
als offline. Gezamenlijk zetten we digitale middelen in
- zoals digitale platforms, apps, media walls, transmedia
storytelling etc.- om innovatieve ervaringen mogelijk te
maken op het gebied van educatie, communicatie en het
maken van tentoonstellingen.
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INTERNATIONAAL:
L’INTERNATIONALE
L’Internationale is een Europese confederatie van zes
toonaangevende musea voor moderne en hedendaagse
kunst. De nadruk ligt op het belang van verschillen en
op gelijkwaardige uitwisseling die lokaal geworteld en
wereldwijd verbonden is. Dit netwerk is belangrijk voor
uitwisseling van kennis, informatie en kunstwerken.
Met enkele partners hebben we gezamenlijk kunst
werken aangekocht. We willen onderzoeken hoe we
de samenwerking op het gebied van verzamelen kunnen
uitbreiden. L’Internationale is mede mogelijk gemaakt
door subsidie van het Cultureel Programma van de
Europese Unie. In 2017 dienen we een nieuwe grote
aanvraag bij de EU in om dit hele traject verder uit
te werken tot en met 2022.
L’Internationale bestaat uit: Moderna Galerija (MG,
Ljubljana, Slovenië); Museo nacional centro de arte
Reina Sofía (MNCARS, Madrid, Spanje); Museu d’art
Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona,
Spanje); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
(M HKA, Antwerpen, België); SALT (Istanbul en Ankara,
Turkije) en Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven,
Nederland). Het wordt ondersteund door aanvullende
partnerorganisaties uit het academische en artistieke
veld: Grizedale Arts (Cumbria, UK); Liverpool John
Moores University (Liverpool, UK); School of Arts –
KASK, Hogeschool Gent (Gent, België) en Universität
Hildesheim (Hildesheim, Duitsland).

Het museum wil een actieve rol spelen in kennisdeling en
de discussie over de rol van musea. Dit doet het op veel
verschillende manier, onder andere als mede-oprichter
van de Europese museumconfederatie L'Internationale,
het huisvesten van een kenniscentrum voor museum
beleid voor mensen met een beperking, onderwijs
programma's binnen hoger kunstonderwijs als het
Dutch Art Institute, Design Academy Eindhoven en
kunstcentrum De Appel en de actieve deelname aan
onderzoekswerkgroepen voor behoud en beheer van
hedendaagse kunst als SMBKA.
Het Van Abbemuseum mag al geruime tijd steun ontvangen van de Vereniging Vrienden Van Abbemuseum en
Stichting Promotors Van Abbemuseum. De Vrienden,
een grote en hechte groep uit de regio, komen maandelijks samen in de Vriendensalon. Met de financiële steun
van Vrienden worden onder andere nieuwe aankopen
voor de bibliotheek mogelijk gemaakt. De jonge vrienden, verenigd in de Young Art Crowd, organiseren zelf
maandelijkse evenementen voor hun achterban.
Sinds 1989 verenigen bedrijven en particulieren zich in
de Stichting Promotors Van Abbemuseum. De Promotors
maken nieuwe aankopen voor de collectie mogelijk en
vormen een onmisbaar onderdeel van de netwerken van
het museum. De Promotors zijn niet alleen door middel
van hun financiële bijdrage van belang voor het museum,
maar vormen ook voor een belangrijke maatschappelijke
klankbordgroep. De Promotors zijn ambassadeurs voor
het museum in het bedrijfsleven.
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Queering the Collection, foto Niek Tijsse Klasen

ONDERZOEKEN

ONDERZOEK IS EEN INTEGRAAL DEEL VAN
DE ACTIVITEITEN VAN HET MUSEUM. Onderzoeks
thema’s ontstaan vanuit de actualiteit en op basis van
vragen uit de collectie, tentoonstellingen en het publiek.
Groepen binnen en buiten het museum voeren verschillende onderzoeksprogramma’s uit die verband houden
met de doelstellingen van het museum. Deze programma’s
staan in relatie met vraagstukken die opkomen uit
samenwerkingsverbanden als Queering the Collection
(zie ook pagina 42 bij Netwerken) en Special Guests
(zie ook pagina 36). Ook het platform L'Internationale
draagt bij aan het kennisnetwerk dat buiten de grenzen
van het museum reikt. Om dit museumoverstijgende
onderzoek in de toekomst te stimuleren, willen we graag
met deze partners het gedeelde belang verder definiëren.
Musea hebben een verantwoordelijkheid om kennis over
hun collecties te vergroten. Zo dragen ze bij aan het
reflecteren op opvattingen over onze wereld. Het
Van Abbemuseum zet zich in voor meer academisch
onderzoek naar zijn archief en collectie, maar ook
integreert zij de verworvenheden die vanuit het publiek
worden aangereikt in zijn werkwijze.

“There is no beauty, if it doesn't show
some of the terribleness of life”
Marlene Dumas

Xxx foto Michiel Landeweerd
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ONDERZOEK:
DEVIANT PRACTICE
IN 2016 ZIJN WE GESTART MET EEN SERIE
ONDERZOEKSBEURZEN en we willen dit continueren
omdat de resultaten van deze onderzoeken hebben
bijgedragen aan het besef dat het belangrijk is om onze
blik en die van het publiek bij te stellen. De onderzoeken
hebben ons nieuwe gezichtspunten gegeven, zoals het
belang om te luisteren naar andere meningen en om
culturele verschillen te slechten, zonder het respect
te verliezen voor de differentiatie in culturen.
Bij de eerste onderzoeksbeurzen lag de nadruk op het
gebruik van het archief en het gedrag van de verschillende
publieksgroepen die het museum gebruiken. Als thema
is de ‘deviant practice’ gekozen, waarin de ‘andere kijk’
op bestaande tradities als leidraad is gekozen. In dit licht
werden een aantal onderzoekers geselecteerd uit een
grote groep inzendingen.

CHARL LANDVREUGD onderzoekt bijvoorbeeld de
visuele strategieën die gebruikt worden door Nederlandse
Afro kunstenaars. Hij argumenteert dat de huidig c
 riteria
en de kunsthistorische terminologie, gedomineerd door
de taal van de postkoloniale theorie, niet afdoende is om
de specifiekheid van de Afro Europese- en Nederlandse
kunst te omschrijven. Eigen begrippen om het werk van
deze groepen kunstenaars te beschrijven zijn noodzakelijk
om u
 iteindelijk te worden opgenomen als volwaardige
partners in de dominante kunstgeschiedenis.
WINNIE SZE onderzoekt de belangrijke maar onder
belichte rol die de zwarte Afrikaanse kunstenaar Ernest
Mancoba heeft gespeeld bij de oprichting van CoBrA.
Zij gebruikt het ‘verdwijnen’ van Mancoba als aanleiding
voor de studie naar de verborgen invloed van zwarte
kunstenaars op de kunst van de twintigste eeuw en als
kritische analyse van de criteria die worden gehanteerd
in de Westerse kunsthistorische canon.
Door het onderzoek worden nieuwe gezichtspunten
ontwikkeld op ons bestaand collectie- en tentoonstellingsbeleid. Maar er komen ook nieuwe gezichtspunten
aan de orde die ons het archiveren en verzamelen van
hedendaagse kunst laten herijken.

Charl Landvreugd tijdens Becoming More
foto Dieuwke van den Heuvel
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ARCHIEF EN DOCUMENTAIRE
INFORMATIEVOORZIENING
HET ARCHIEF IS EEN BRON VAN KENNIS over alle
zaken in en rondom het museum; het vormt onmisbare
bouwstenen voor onderzoek van zowel externe partijen
als collega’s in het museum. Het museum wil graag dat
archiefstukken een vast onderdeel zijn van een tentoonstelling. Het archief is dé presentatie van de in het museum
aanwezige collectie, kennis en informatie. Alle gegevens
over tentoonstellingen, collectie, personen en instellingen
die nu worden verzameld, vinden hierin vanzelfsprekend
hun plaats. Nieuwe gegevensbronnen zijn eenvoudig in
de structuur op te nemen en nieuwe informatieproducten
en -diensten vinden er hun oorsprong. In vergelijking met
de meeste andere musea heeft het Van Abbemuseum
significant meer kennis en ervaring op het gebied van
waardevol archiveren.

'How can you be an artist
and not reflect the times?'
Nina Simone

Om deze rol verder te kunnen bevestigen, wil het archief
meerdere stromen uitbouwen. Zo wil het de komende
drie jaar gaan werken aan verdere ontsluiting door een
doorontwikkeling van het document management
systeem (DMS) in combinatie met een goedwerkende
onderliggende ICT structuur en verbeterde digitalisering.
Ook zal steeds meer archiefmateriaal nog beter ontsloten
worden via de website van het museum. Daarnaast
wordt de interne keten om materiaal te archiveren
verder gestroomlijnd en verbeterd.

“Archieven krijgen pas betekenis als ze kunnen
worden (her)gebruikt” Diana Franssen, naar
aanleiding van het Living Archive project

Bibliotheek, foto Peter Cox
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BIBLIOTHEEK
DE VAN ABBE-BIBLIOTHEEK IS EEN VAN DE MEEST
TOEGANKELIJKE MUSEUMBIBLIOTHEKEN VAN
HET LAND, zowel in digitaal als in analoog opzicht. Zij
is experimenteel in het gebruik van haar archief dat zij
zowel als kritisch ‘virus’ integreert in tentoonstellingen,
als ook op het gebied van digitale toegang waarbij online
een groot deel van het museale archief ontsloten wordt.
Het uiteindelijke doel van de bibliotheek is niet gelegen
in het verzamelen en archiveren, de uitleen van documenten, het bieden van faciliteiten of het verschaffen
van informatie, maar in de effecten hiervan. Voor de
wetenschappelijke kant van de bibliotheek betekent
dit het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
en voor bedrijfsmatige kant is dit de ondersteuning
van het functioneren van het bedrijf.
De front office van de bibliotheek onderhoudt de
verbinding met de buitenwereld. Zij geldt als openbaar,
gastvrij, professioneel en goed ontsloten. Met name aan
het ontsluiten is de laatste jaren hard gewerkt en de grote
mate van toegankelijkheid van de informatie, materiële
verzorging en de snelheid waarmee vragen van de
klanten worden beantwoord maken dat de Van Abbe-
bibliotheek geldt als een van de meest laagdrempelige
museumbibliotheken van Nederland.

Door de zeer uiteenlopende groepen die gebruik maken
van de bibliotheek, is het belangrijk dat de bibliotheek
meegaat in de vraagstelling van de bezoekers. Daarbij
wordt de bibliotheek gestuurd door inhoudelijke vragen
en argumenten. De bibliotheek kiest niet voor een pure
kunsthistorische benadering van de onderzoekslijnen
van het museum, maar wil de vraagstelling in een brede
context plaatsen. Daarnaast is de bibliotheek een spil in
de informatievoorziening voor de bedrijfsprocessen. Een
interne en externe ontmoetingsplaats. Aandacht voor het
publiek is belangrijk, in de huidige overgangsfase van
analoog naar digitaal is het van belang om voor onze
bezoekers de verschillende manieren van onderzoek
toegankelijk te houden; van persoonlijke dialoog tot het
digitaal raadplegen. Dit impliceert een goede samen
werking met publieksbemiddeling, collectiebeleid en
de tentoonstellingspraktijk van het museum.
Het omgaan met digitale data, evenals het ontsluiten en
bewaren hiervan, is een speerpunt voor de komende
jaren. Zo willen we ook die groepen die niet fysiek in
staat zijn naar de bibliotheek te komen kunnen bedienen.

De rol van de bibliotheek
HUIDIGE SITUATIE
Inhoud gestuurd
Analoge objecten
Top-down info
Gericht op display & presentatie
Instituut levert inhoud
Onafhankelijk
Gelokaliseerd in een gemeenschap

TOEKOMST
Publiek en inhoud gestuurd
Digitale en analoge objecten
Gelaagde info, co-creatie en zelforganisatie
Gericht op publieke engagement en ervaring
Toegankelijk op meerder manieren
In samenwerking
Ingebed in een gemeenschap
49
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Museumshop, foto Marcel de Buck

ONDERNEMEN*

BEGROTING
VAN ABBEMUSEUM
IN SEPTEMBER 2016 heeft het Van Abbemuseum
op v erzoek van de gemeenteraad -in het kader van
het onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging- een
kwantitatieve doorkijk gegeven in de te verwachten
ontwikkelingen voor 2016-2021 binnen zijn cultureel
ondernemerschap. Wat betreft het indertijd beschreven
cultureel ondernemerschap staat de complete prognose
hieronder verkort, en op de actualiteit aangepast, weergegeven in de paragrafen ‘Cultureel ondernemerschap’
en ‘Bedrijfsmatige kaders cultureel ondernemerschap’.
Het hoofdstuk start met de begroting van het museum
tijdens de komende beleidsperiode.

*

DE DOELEN DIE WIJ NASTREVEN in dit Beleidsplan
zullen worden uitgevoerd binnen de gemeentelijke
financiële kaders. Tegelijk met de uitwerking van het
Beleidsplan is de hieronder gepresenteerde begroting
van het Van Abbe volledig in lijn gebracht met de
gemeentelijke begrotingssystematiek. Het Van Abbe
museum is van mening dat het binnen deze kaders haar
doelen kan realiseren. Zie de volgende tabellen.

Dit hoofdstuk was in de eerste concept versie beknopt

vanwege de uitvoerige informatie die eerder aan de Gemeente

raad was voorgelegd in het dossier over de mogelijke verzelf

standiging. Response van onze sector Control en vragen in
het advies van de Cultuurraad hebben -ten behoeve van
meer inzicht- tot een uitbreiding van dit hoofdstuk geleid.

Bruiloft in het museum,
foto Fieke van Berkom
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BEGROTING VAN ABBEMUSEUM
OPBRENGSTEN
OBV VERWACHTE TE
REALISEREN OPBRENGST

OBV SYSTEMATIEK BEGROTING
EXCL. JAARLIJKSE INDEXERING

PROGNOSE
2020
INCL. INDEX

PROGNOSE
2019
INCL. INDEX

BEGROTING
2018
NA BGW

PROGNOSE
2020

PROGNOSE
2019

BEGROTING
2018
NA BGW

BEGROTING
2018 ***

BEGROTINGSWIJZIGING
(BGW)

INCL. JAARLIJKSE INDEXERING

OPBRENGSTEN
Bezoekersinkomsten *

380.000

-13.000

367.000

367.000

367.000

367.000

374.000

381.000

Museumshop bruto

110.000

80.000

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

Niet-commerciële bruikleen Collectie

28.000

92.000

120.000

110.000

105.000

120.000

110.000

105.000

0

20.000

20.000

30.000

35.000

20.000

30.000

35.000

44.000

6.000

50.000

50.000

50.000

50.000

51.000

52.000

51.000

57.000

108.000

108.000

108.000

108.000

109.000

110.000

9.000

36.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

490.000

-490.000

145.000

145.000

Commerciële bruikleen Collectie
Restaurant *
Verhuur *
Educatie (Rondleidingen, cursussen, ed)
Bezuinigingsopdracht onverdeeld **
Advies/Fee/Touring/Samenwerking
Algemene middelen Gemeente
TOTAAL OPBRENGSTEN

*

145.000
4.510.000
5.622.000

-67.000

0
145.000

145.000

4.510.000

4.523.000

5.555.000 5.568.000

145.000

145.000

4.505.000				
5.550.000			

De gemeentelijke begrotingssystematiek gaat uit van een jaarlijkse indexering van bezoekersinkomsten en
verhuuractiviteiten (deels). Ons beleidsplan is er op gericht om deze jaarlijkse stijging van de te verwachten
opbrengsten te realiseren. Bovenstaande tabel (het roze deel) is gebaseerd op de huidige begroting
2018-2020. De indexering wordt in de begrotingssystematiek van de Gemeente pas bij aanvang van het
betreffende b
 egrotingsjaar uitgevoerd. In deze tabel dus alleen voor 2018. De prognose van de opbrengsten
over de jaren 2019 en 2020 lijkt vervolgens identiek aan die van 2018. Er is rechts van de tabel van de
begroting 2018-2020 derhalve een tabel toegevoegd (het lichtblauwe deel) waarbij aan de kolom ‘Begroting
2018 na BGW’ twee kolommen zijn toegevoegd waarin een prognose van de werkelijk te realiseren
opbrengst na indexatie wordt weergegeven.

** De bezuinigingsopdracht vanuit de voorgaande beleidsperiode is in het beleidsplan vertaald naar de wijze
waarop deze in het nieuwe beleid structureel zal worden uitgevoerd. De genoemde begrotingswijziging
geeft de verdeling weer van de invulling hiervan zoals deze in het huidige beleid tot uiting komt.

*** De begrotingscijfers 2018 zijn nog niet vastgesteld in de Raad. De begrotingscijfers 2018 zijn in concept
en gebaseerd op de informatie die op 15 september 2017 beschikbaar is.
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BEGROTING
2018
NA BGW

PROGNOSE
2019

PROGNOSE
2020

BEGROTINGSWIJZIGING
(BGW)

BEGROTING
2018 ***

BEGROTING VAN ABBEMUSEUM
KOSTEN

3.062.000

3.055.000

3.043.000

KOSTEN
Salariskosten formatie en inhuur
Inkoop museumshop

3.062.000
60.000

55.000

115.000

115.000

115.000

209.000

-25.000

184.000

184.000

184.000

Educatie

93.000

16.000

109.000

109.000

109.000

Behoud en beheer Collectie

118.000

20.000

138.000

138.000

138.000

Huisvesting (incl. eigenaarsdeel)

965.000

-50.000

915.000

940.000

941.000

Automatisering

215.000

-20.000

195.000

189.000

181.000

Overige kosten

306.000

-63.000

243.000

244.000

245.000

Aankopen kunstwerken

236.000

236.000

236.000

236.000

Tentoonstellingskosten

358.000

358.000

358.000

358.000

5.555.000 5.568.000

5.550.000

Marketing en communicatie

TOTAAL KOSTEN

5.622.000

-67.000

*** De begrotingscijfers 2018 zijn nog niet vastgesteld in de Raad. De begrotingscijfers 2018 zijn in concept
en gebaseerd op de informatie die op 15 september 2017 beschikbaar is.
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CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP
DE AFGELOPEN BELEIDSPERIODE is het ondernemer
schap van het museum sterk doorontwikkeld. Dit financieel
resultaat is gebruikt om de structurele bezuiniging op het
museum te realiseren. Hiermee werd en wordt het
financiële risico gelijkmatiger over meerdere partijen
verdeeld en verminderde het museum enigszins zijn
afhankelijkheid van hoofdfinancier de gemeente Eindhoven.
Na een sterke groei de afgelopen jaren zal, bezien vanuit
de huidige omstandigheden, de groei de komende jaren
mogelijk afvlakken. Voor de benodigde groei is gebruik
gemaakt van de inzet van het museumgebouw, de kennis
van de organisatie en de collectie. De komende jaren gaan
zich kenmerken door het inzetten van deze assets op
steeds creatievere en ondernemende wijze, aangezien
we tegen de natuurlijke grenzen van de inzet van deze
waardes aanlopen. Daarnaast blijven we natuurlijk
werken aan de doorontwikkeling van het museumbezoek
en van de museumwinkel.
We zullen fors in blijven zetten op de fondsenwerving.
Naast fondsenwerving voor tentoonstellingen, het behoud
en beheer en de ontwikkeling van de collectie zullen we
extra inzetten op fondsenwerving voor educatie en voor
de verdere ontwikkeling van het inclusieve museum. Op
deze wijze kunnen we deze groei structureler realiseren
en financieren. Binnen het Collectiegebouw zijn de ruimtes
op de eerste etage de komende jaren zo flexibel ingericht
dat deze zich uitstekend lenen om diverse groepen te
ontvangen. Dit biedt tevens extra mogelijkheden in de
verhuur. Tijdens de periode van DDW en GLOW wordt
eveneens extra ingezet op de verhuur van ons gebouw.
Grote delen van het museum worden dan beschikbaar
gemaakt voor culturele en commerciële verhuren.

Belangrijke culturele verspreidings- en verdienmodellen
in de komende jaren zijn:
- Het inzetten van kennis voor lezingen, onderwijs en
het internationaal ontwikkelen van tentoonstellingen en
biënnales.
- Het laten reizen van door het Van Abbemuseum
ontwikkelde tentoonstellingen. Naast de verspreiding
van het gedachtegoed en de ontwikkeling van het
museum draagt dit bij aan het delen van kosten van
bijvoorbeeld transport en levert het extra inkomsten
door vergoedingen voor het curatorenteam.
- De inzet van de collectie voor commerciële en
niet-commerciële bruiklenen.

“De Chinese literatuur heeft een
beeld van een besneeuwd veld
waarop een wilde gans loopt.
Die vliegt weg en laat sporen na.
Als het weer gaat sneeuwen zijn de
afdrukken van de poten niet meer
te zien. Mijn werk gaat eigenlijk
over dat beeld. Dat wat je maakt,
en dat wat je je herinnert.”
Qiu Zhijie, kunstenaar
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BEDRIJFSMATIGE KADERS 
CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

PROGNOSE
2020*

PROGNOSE
2019*

PROGNOSE
2018*

PROGNOSE
2017

REALISATIE
2016

REALISATIE OPBRENGST 2016 EN DE VERWACHTE TE REALISEREN
OPBRENGST 2017-2020 IN CIJFERS
In onderstaande tabel zijn de realisatie van de opbrengsten in 2016 van
het cultureel ondernemerschap en de verwachte te realiseren opbrengsten
2017 tot en met 2020 weergegeven.

OPBRENGSTEN
Bezoekersinkomsten
Museumshop bruto
Niet-commerciële bruikleen Collectie

364.057

Verhuur
Educatie (rondleidingen, cursussen, ed)
Advies/Fee/Touring/Samenwerking
TOTAAL OPBRENGSTEN

*

374.000

381.000

178.192

190.000

190.000

190.000

190.000

140.023

130.000

120.000

110.000

105.000

10.000

20.000

30.000

35.000

42.250

**50.000

**50.000

51.000

52.000

74.541

98.000

108.000

109.000

110.000

40.637

45.000

45.000

45.000

45.000

136.934

145.000

145.000

145.000

145.000

976.634

1.035.000

1.045.000

1.054.000

1.063.000

Commerciële bruikleen Collectie
Restaurant

**367.000 **367.000

De gegevens vanaf 2018 betreffen de verwachte opbrengsten, zoals deze ook in de paragraaf 'Begroting
Van Abbemuseum' zijn weergegeven in de (lichtblauwe) tabel. (Rechts van de roze tabel.) Zie de toelichting
hierop onder de betreffende begrotingstabel bij de eerste asterix*.

** Het effect van ingezette maatregelen is niet altijd meteen zichtbaar in het stijgen van de inkomsten.

Daarom betrachten we in deze tabel enige voorzichtigheid bij deze posten voor de verwachting 2018,
maar zetten qua inspanningen uiteraard in op een stijging. De feitelijke realisatie zal in 2019 zichtbaar zijn.
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BEZOEKERS EN ENTREE
Het museum heeft in de afgelopen jaren zijn bezoekersaantallen binnen en buiten het museum successievelijk
uitgebouwd. De verwachting is dat de aantrekkingskracht van het museum zal toenemen als gevolg van
een duidelijke marketingstrategie en een verbeterde
samenwerking met Eindhoven365, de DDW, GLOW
en diverse andere regionale en nationale partners.
Het Van Abbemuseum zal zich behalve op de volwassen
museumbezoekers ook blijven richten op het bereik van
kinderen, jongeren en studenten. In het overzicht hiernaast zijn de bezoekersaantallen met bijbehorende
inkomsten weergegeven.

BEZOEKERSAANTAL

BEZOEKERSINKOMSTEN

realisatie 2013

93.262

323.724

realisatie 2014

94.910

329.519

realisatie 2015

95.786

342.735

realisatie 2016

94.656

364.057

prognose 2017

100.000

367.000

prognose 2018

100.000

367.000

prognose 2019

105.000

374.000

prognose 2020

105.000

381.000

		

De Museumkaart is momenteel succesvol in Nederland
en de kaart wordt intensief gebruikt. Het aantal bezoekers met een Museumkaart neemt dan ook toe, maar
helaas bestaat er een kans dat het uitkeringspercentage
per museumkaartbezoeker door het veelvuldig gebruik
van de Museumkaart zal gaan dalen, waardoor de
opbrengsten per bezoeker dan afnemen.

foto Marcel de Buck
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ONTWIKKELING FONDSENWERVING
EN SPONSORING
Op dit moment worden de verschillende kerntaken door
verschillende inkomstenbronnen gefinancierd. Zo steunt
bijvoorbeeld de BankGiro Loterij onze collectie-aankopen,
behoud/ beheer en presentatie van de collectie en het
Special Guests programma. De Stichting Promotors
Van Abbemuseum maakt het collectioneren mede
mogelijk en ondersteunt programmering. De EU ondersteunt projecten zoals L’Internationale en smARTplaces.
Deze specifieke inkomstenbronnen zijn altijd aan
(tentoonstellings)projecten en het aankoopbeleid
gekoppeld.
Het Van Abbemuseum is blijvend succesvol in het
verwerven van extra inkomsten via fondsen, subsidies
en sponsoring t.b.v. de programmering.

VERHUUR VAN AUDITORIUM, STUDIO
EN LESZAAL
Het Van Abbemuseum verhuurt zijn auditorium, studio en
de leszaal voor de meest verschillende doeleinden. Denk
aan lezingen, bedrijfspresentaties, congressen, huwelijks
voltrekkingen en – feesten, discussies, verjaardagen,
workshops, bedrijfsheidagen etc. Het museum werft
actief nieuwe klanten en gedurende de afgelopen jaren
heeft het museum een aantal vaste (zakelijke) relaties
kunnen opbouwen.

FONDSENWERVING, SUBSIDIES & SPONSORING

2013

2014 		
2015

2016

BankGiro Loterij

205.000

799.000

200.000

200.000

Promotors

525.000

25.000

153.615

68.000

Vrienden

2.000

9.500

8.000

12.000

EHV365

5.000

3.000		

St. Niemeijer fonds
DAI (Dutch Art Institute)

20.000
16.528

10.000

20.000

10.000

51.322		

25.207

EU *

687.000

383.876-

619.678

177.424

Mondriaan Fonds

308.350

225.200

161.290

290.800

80.000		

50.000

VSB fonds

SNS Reaal / Fonds21		

25.000

25.000

Ammodo		

65.000

58.500

65.000

146.388

141.249

64.534

Bosch500				

40.000

TOTAAL

952.965

Diversen

374.211
2.223.089

975.534

1.437.332

*

In 2013 en 2015 is een voorschot van
€750.000 van de EU ontvangen en
in 2016 van €500.000 ten behoeve
van het samenwerkingsverband
L’Internationale. Ieder jaar vinden
doorbetalingen van deze EU-subsidie
aan de diverse partners plaats. Hierdoor zijn de EU-inkomsten, die in deze
tabel per jaar zijn weergegeven, lager
dan het ontvangen voorschot, en in
2014 zelfs negatief.
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HET MUSEUM RICHT ZICH MET ZIJN VERHUUR
ACTIVITEITEN vooral op de regionale markt, maar
ondervindt hier ook de grootste concurrentie. Qua prijsstelling zijn we concurrerend met vergelijkbare locaties.
De verhuur van ruimtes is een winstgevende entiteit en
groeit sinds de opening van de nieuwbouw jaarlijks. Het
museum begint wel de grenzen van de reguliere verhuurmogelijkheden te bereiken. Dit gaan wij op de volgende
manier aanpakken:
We verhogen de flexibiliteit van onze ruimtes door bijvoorbeeld voor scholen minder de leszaal in te zetten en
hen vaker op zaal te ontvangen. Ook de museumlessen
vinden steeds meer plaats in de zalen van het museum.
Door deze verschuivingen ontstaat de ruimte om de
leszaal vaker commercieel te verhuren. Om een stijging
te kunnen realiseren worden de verhuurmogelijkheden
tijdens de DDW en Glow uitgebreid. De opzet van de
nieuwe Collectiepresentatie geeft qua invulling van de
ruimte eveneens meer mogelijkheden tot commerciële
verhuur. In dit kader zijn ideeën in ontwikkeling met
betrekking tot de entree en de ruimte rondom de
museumshop.

MUSEUMSHOP
De museumshop is sterk afhankelijk van conjunctuur,
bezoekersontwikkeling en boekproductie voor tentoonstellingen. De museumshop wordt in eigen beheer
geëxploiteerd. De hedendaagse bezoeker van de
museumshop verwacht een keuze uit verschillende
artikelen. Voor het aanbod van boeken werken wij samen
met de Eindhovense kunstboekhandel Motta. Het aanbod
van sieraden, cadeauartikelen en kleine designartikelen
is een selectie uit Dutch Design en internationaal design.
Ook museumwinkels ondervinden momenteel effecten
van het snel veranderende winkelgedrag in Nederland.
De doorontwikkeling van de webshop die in 2015 en
2016 is gerealiseerd is hierdoor van belang.

MUSEUMCAFÉ
Het Van Abbe-museumcafé wordt in samenwerking met
een externe exploitant gerund. Het museum verdient
zowel aan de inkomsten van eten en drinken op
commissiebasis alsook aan inkomsten uit huur. Er zit
nog een gering groeipotentieel in het exploiteren van het
museumcafé in combinatie met de verhuur van ruimtes
in het museum. Uitgaande van de inschatting dat de
inkomsten uit verhuur van het museum minder hard
zullen stijgen, zal het museumcafé voor een deel
dan met deze beweging meegaan.

Museumcafé, foto Marcel de Buck
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EXPLOITATIE VAN KENNIS VOOR LEZINGEN EN
GASTCURATORSCHAP BIJ DERDEN
Directeur en stafmedewerkers worden uitgenodigd
tentoonstellingen te maken, geven les aan universiteiten
en houden lezingen. Samen met de collectie vormt de
kennis en ervaring van medewerkers van het Van Abbemuseum immers een absolute sterkte van het museum.
Aangezien het museum het beleid voert dat alle inkomsten
uit deze werkzaamheden ten gunste van het museum
komen, omdat ook de contacten door het museum tot
stand komen, heeft dit geleid tot een verdienmodel met
potentieel voor het museum. Deze activiteiten gaan de
komende jaren voor een stabiele basis zorgen. Voor de
komende periode staan de volgende activiteiten gepland:

VERHUUR OUDBOUW ALS GEHEEL EN IN DELEN
De strategie voor de inzet van de oudbouw wordt
momenteel zorgvuldig in samenwerking met culturele
partners vormgegeven en zal ook de komende periode
veel aandacht vergen.
Vanaf 2013 heeft de Design Academy tijdens de Dutch
Design Week succesvol gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Vanaf 2016 presenteren we in de oudbouw
ook een museale tentoonstelling tijdens GLOW. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan afspraken over een
tentoonstelling in het Van Abbemuseum die verbonden
is met een grote Nederlandse kunstprijs; de Dr. A.H.
Heinekenprijs voor de Kunst. Dit kan vanaf 2018 nieuwe
mogelijkheden creëren.

• Cureren tentoonstelling Lissitzky, Chagall, Malevitsj
in Centre Pompidou Parijs;
• Cureren Europalia in Brussel;
• Medewerking aan een van de paviljoens voor de
Biënnale in Venetië;
• Cureren tentoonstelling gebaseerd op de Van Abbe
collectie in Bratislava;
• Marketingactiviteiten t.b.v. Documenta Kassel;
• Lesprogramma Design Academy Eindhoven;
• Lesprogramma Dutch Art Institute, Arnhem;
• Tournee van de delen van de Jaren 80 tentoonstelling
o.a. naar Nottingham en Moskou.
• Tournee van twee tentoonstellingen: Qiu Zhijie begin
2018 en Rasheed Araeen in 2018/2019.

COMMERCIËLE EN NIET-COMMERCIËLE
BRUIKLENEN
Tezamen met de inkomsten uit de commerciële bruiklenen
zijn de niet-commerciële bruiklenen een intrinsiek
bestanddeel van de het actief collectiebeleid dat wij
voeren. Wij willen dat zoveel mogelijk werken uit de
internationaal gewaardeerde Van Abbe-collectie
gedurende het hele jaar in Nederland en wereldwijd
te zien zijn. Daarvoor werken we samen met vele grote
musea en kunstinstellingen. Bruiklenen uit onze collectie
waren in 2016 en 2017 te zien in o.a het Stedelijk Museum
Amsterdam, het Gemeente Museum Den Haag, het
Museum Voorlinden te Wassenaar, het Museum of
Modern Art in New York, het Centre Pompidou in Parijs,
en het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in
Madrid.
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Vanaf 2013 wordt voor niet-commerciële bruikleen van
werken uit de van Abbe-collectie een vergoeding in
rekening gebracht, indien het internationale bruiklenen
betreft. De afgelopen jaren was hierdoor een aanzienlijke
stijging in de inkomsten uit internationale bruikleen van
de collectie te zien. Deze inkomsten verwachten we ook
de komende jaren te kunnen realiseren, maar we houden
ook rekening met de volgende kanttekeningen:
• Het vragen van vergoedingen voor internationale bruiklenen wordt internationaal zwaar bediscussieerd. Het
bemoeilijkt financieel de totstandkoming van grote
internationale tentoonstellingen. Het museum is
afhankelijk van de internationale wetgeving, indien het
vragen van vergoedingen internationaal wordt beperkt
zal ook het van Abbemuseum zich hierin aan moeten
passen.
• De topwerken uit de Van Abbe collectie kunnen niet
onbeperkt ingezet worden. Verantwoord omgaan met
de collectie en behoud van de conditie van de werken
blijven vanzelfsprekend uitgangspunt.
• Als het aantal bruiklenen per jaar nog verder toeneemt
zal er personele uitbreiding nodig zijn wat in eerste
instantie de netto opbrengsten zal drukken.
Het mogelijk teruglopen van inkomsten uit onze niet-
commerciële bruikleen compenseren we met inzet op
commerciële bruikleen. Eind 2017 verwachten we het
eerste partnership -met als basis commerciële bruikleente realiseren. Hiervoor worden speciale vitrines ontwikkeld.
Organisaties kunnen hierin zelf tentoonstellingen realiseren
op basis van de Van Abbemuseum collectie. Doel is om
de komende jaren jaarlijks een nieuwe partner toe te
voegen tot een verwacht maximum van 4 á 5 partners.

Van Abbe vitrine bij Piet Hein Eek
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Van Abbemuseumkoor, foto Marcel de Buck

ORGANISATIE

MET EEN VEELHEID AAN TAKEN EN PROJECTEN
IS DE VAN ABBE ORGANISATIE EEN DYNAMISCHE
ORGANISATIE. De medewerkers zijn veelal gedreven
vakinhoudelijke specialisten. Om een dergelijke hoeveelheid projecten en taken goed en prettig te laten verlopen
was het noodzakelijk om de medewerkers zoveel mogelijk
eigen verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden te
geven. Dit sluit ook aan bij de inclusieve visie van het
museum. Tevens is er vanaf 2016 geïnvesteerd in aan
de ene kant het technische deel van projectmanagement
en aan de andere kant de persoonlijke ontwikkeling van
een ieder. Deze ontwikkeling zal ook de komende jaren
doorzetten zodat ieders kennis en talent in samenwerking
optimaal ingezet kan worden in de organisatie. De
afgelopen jaren hebben, in afwachting van de verzelfstandigingsbeslissing, enkele medewerkers een payroll
contract gekregen. Deze contracten willen we met
ingang van de beleidsperiode omzetten naar reguliere
vaste contracten, met uitzondering van de contracten
die gebaseerd zijn op projectsubsidies.

De vaste medewerkers werken continu samen met een
groot team enthousiaste en kundige (internationale)
stagiairs, vrijwilligers en oproepkrachten (technische
medewerkers ten behoeve van tentoonstellingsbouw en
rondleiders). Zij zijn van grote waarde voor het museum.
Niet alleen zorgen zij ervoor dat het museum al haar
taken en projecten kan blijven uitvoeren, zij bieden ook
nieuwe perspectieven, ervaringen en verbindingen die
bijdragen aan de ontwikkeling van het museum.
Dit hoofdstuk eindigt met informatie over de toegankelijk
heid en duurzaamheid van het gebouw, en met de stand
van zaken (dd. september 2017) van de mogelijke
verzelfstandiging van het museum.
							
			

Personeelsdag Van Abbemuseum, foto Niek Tijsse Klasen
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STAGIAIRS
HET VAN ABBEMUSEUM IS EEN INTERESSANT
LEERBEDRIJF voor leerlingen en studenten; jaarlijks
ontvangt het museum 14 tot 18 stagiairs voor verschillende
soorten stages. Dat vraagt een investering onzerzijds,
die zich ruimschoots uitbetaalt in versterking bij het
realiseren van projecten, nieuwe theoretische kaders
en verrassende ideeën. Uiteindelijk gaat het er om dat
het verblijf en de werkzaamheden bij het Van Abbe
museum voor leerling en student leerzaam zijn. Wij willen
in dat kader voorkomen dat - vanwege de populariteit van
Van Abbe als leerbedrijf- een te groot aantal stagiairs of
afstudeerders ten koste gaat van de kwaliteit die wij als
organisatie aan zaken als zinvolle projectmogelijkheden
en begeleiding kunnen bieden.
Het grote succes van ‘het leerbedrijf Van Abbe’ zet
ons ertoe aan om in de komende jaren het stagebeleid
inhoudelijk en organisatorisch te verstevigen en actualiseren in een actief stagebeleid. Daarom gaan we pro
actief voorafgaand per schooljaar vaststellen wat we
kwantitatief (ook financieel) en kwalitatief aan stage
mogelijkheden kunnen garanderen, en waar onze
grenzen liggen wat betreft onze stage- en afstudeer
vacatures.
Enerzijds leggen we de meetlat naast onze procedures
in dezen. Zijn onze richtlijnen helder wat betreft aan
melding, contracten, inwerkprogramma, vaste afstemmings
momenten, begeleiding, presentaties van eindproducten
en archivering? Deze informatie gaan we actief delen;
zowel intern met betrokken collega’s, als met scholen en
instituten. In dit laatste geval zullen we onze contacten
met stagebureaus van scholen en universiteiten
structureel onderdeel maken binnen onze taken.

Anderzijds gaan we inhoudelijk een nadrukkelijker
onderscheid maken binnen de stageterreinen, zoals
meeloopstages, stageopdrachten en afstudeer
onderzoeken, ieder met eigen specificaties. Daarnaast
willen we meer diversiteit in de opleidingsachtergrond
van onze stagiairs en afstudeerders. Naast stages binnen
kunst- of communicatieactiviteiten denken we ook aan
uitbreiding naar stages in de bibliotheek, technische
dienst of ICT. Tot slot onderzoeken we de mogelijkheid
om a
 fgestudeerde stagiairs met een goed en passend
profiel een werkervaringsplaats aan te bieden tegen
een vergoeding.

Ervaringen van twee van onze stagiairs:

“Het Van Abbemuseum kenmerkt
zich door een open sfeer. Er is altijd
ruimte om invulling te geven aan jouw
eigen ideeën voor projecten in het
museum. Als stagiaire voel ik me
gewaardeerd en een onderdeel
van het team.”
Juliëtte Reijnen, stagiair

"Van Abbe is a place w
 here diverse
opinions, knowledges and positions
meet. And it gives the opportunity to
understand and develop your owns."
Lodovica Guernieri, stagiair
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VRIJWILLIGERS
VRIJWILLIGERS, GASTVROUWEN EN - HEREN EN
DE MEDEWERKERS VAN DE INFORMATIEBALIE ZIJN
ONMISBAAR en vormen een zéér belangrijk kapitaal
voor het museum. De informatiebalie en gastvrouwen
en –heren zijn het gezicht van het museum en zij dragen
in grote mate bij aan de positieve beleving van onze
bezoekers. Het museum heeft momenteel rond de
honderd vrijwilligers, 75 gastheren en – dames staan
de bezoekers op zaal te woord en een team van 22 vrijwilligers bemant de informatiebalie in de entreehal.
We streven naar meer diversiteit in de samenstelling van
de groep vrijwilligers wat betreft leeftijd, achtergrond,
specifieke leefsituatie (handicap, nieuwkomer, vluchteling).
Ook willen we graag meer gevarieerde vrijwilligers
functies zoals de informatiebalie, het werk op zaal, in de
museumshop, bij de administratie en op afdelingen als
de bibliotheek, het archief en depot. Dit geeft vrijwilligers
de mogelijkheid zich te verdiepen in een specifiek terrein,
en om -na een bepaalde tijd- een overstap te maken of
door te groeien naar een andere vrijwilligersfunctie.

Van Abbemuseumkoor
Het Van Abbemuseum heeft sinds januari 2013
een eigen koor. De leden van het Van Abbe
museumkoor zijn vrijwilligers die als gastvrouw
of gastheer verbonden zijn aan het Van Abbemuseum. Het koor staat onder leiding van
dirigente Willy de Rooij. Het museumkoor wil
door te zingen dichter bij de kunst komen om,
net als met lezen over kunst, deze nog beter te
leren b
 egrijpen. De leuke bijkomstigheid van
zingen is dat anderen dat kunnen horen!
"Doordat we de mogelijkheid krijgen van het
museum om ook tijdens openingstijden onze
liederen te zingen kunnen anderen ons proces
volgen", aldus de koorleden.

Ook houden we rekening met de mogelijkheden voor
de hedendaagse vrijwilliger, die zich –in een druk leven
staand- vaak niet voor lange tijd wil binden. Zij blijken
liever te kiezen voor een kort project, een themaperiode,
of voor vier keer per jaar. Deze werkzaamheden zouden
dan gekoppeld kunnen worden aan een geregeld terugkerend evenement zoals de Young Art Night.
De vrijwilligers zijn ook onze ogen en oren op de
museumvloer. Zij hebben vaak het meeste contact
met onze bezoekers. Ze blijven dan ook een geweldig
interessante informatiebron voor ons zijn. Door meer te
doen met hun kennis en ervaringen en hen expliciet te
betrekken bij cruciale (overleg)momenten kunnen we
het museum nog beter maken.

Vrijwilliger aan het werk in het Doe-het-zelfarchief
foto Bram Saeys
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HET GEBOUW

STATUS VERZELFSTANDIGING

TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID
We hebben gemerkt dat steeds meer bezoekers de weg
naar het museum vinden via de achteringang aan de
Stratumsedijk. Om de toegankelijkheid te vergroten,
willen we in de komende jaren een nieuwe looproute
naar en door het museum ontwikkelen en worden de
kassa en de garderobe verplaatst naar het museumplein
bij de museumwinkel. Deze faciliteiten willen we dan
tevens eveneens toegankelijk maken via de achterzijde
van het museum. Daarnaast kijken we naar hoe we het
gebouw nog aantrekkelijker kunnen maken voor de
verhuur voor kleinschalige evenementen, bijeenkomsten
en personeelsfeesten.

In het vorige Beleidsplan van het Van Abbemuseum
(2013-2017) wordt in een vergezicht een verzelfstandigd
museum geschetst. In de tussentijd is door het museum,
in samenwerking met andere gemeentelijke sectoren, veel
aandacht besteed aan onderzoek naar de wenselijkheid
en mogelijkheid van een ontvlechting van het Van Abbemuseum uit de gemeentelijke organisatie.

Wat betreft de verduurzaming van het gebouw is het
museum sinds 9 januari 2017 onderdeel gaan uitmaken
van het contract ‘Slim Verduurzamen’ van de Gemeente
Eindhoven. De Impuls organisatie heeft de opdracht om
het Van Abbemuseum in de komende jaren te verduur
zamen. Er zijn op het gebied van verduurzaming al veel
initiatieven in werking gebracht als het gaat om
digitalisering, energieverbruik en hergebruik van
tentoonstellingsmaterialen. Een van de laatste initiatieven
was het plaatsen van bijenkasten in de buitenruimte van
het museum.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zeer gedegen
Raadsdossier over de mogelijke verzelfstandiging van
het museum. In het dossier zijn diverse scenario’s
(voorzien van plussen en minnen) met diverse financiële
consequenties aan de Raad voorgelegd.
Tijdens de meningsvormende vergadering van de Raadscommissie op 23 december 2016 gaf een meerderheid
van de fracties aan "in ieder geval nu niet voor verzelfstandiging van het Van Abbemuseum te zijn vanwege
vooral de hoge extra structurele kosten voor de
Gemeente".

BeeWare040
Proeftuin040 heeft bijenkasten geplaatst
bij het museum. De maar liefst 40.000 nieuwe
medewerkers van het museum maken honing
die in gerechten van het Karel 1 Museumcafé
wordt verwerkt.
foto Marcel de Buck
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BIJLAGE 1

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Diversiteit in de brede zin van afkomst, geaardheid, gender

PARTNERS

en fysieke of mentale beperkingen, is een belangrijk t hema

Het museum ontwikkelt de komende jaren een nieuwe

voor het Van Abbemuseum. Het Beleidsplan is opgesteld

actieve vorm van publieksparticipatie; onze publieks

met kennis van de Code Culturele Diversiteit. Dit is een

bemiddeling. We werken daarbij samen met specifieke

praktisch instrument opgesteld voor publieke culturele

groepen, die voor een langere tijd als constituency aan het

instellingen en biedt concrete handreikingen om culturele

museum verbonden zijn. Gezamenlijk vormen deze groepen

diversiteit structureel in de instelling te v erankeren. In 2017

een diverse gemeenschap waarin verschillende achter

heeft het museum ook meegedaan aan de Code Culturele

gronden, geaardheden en beperkingen allemaal vertegen-

Diversiteit Award, waar het een eervolle vermelding heeft

woordigd zijn. In onze benadering programmeren we niet

verkregen. De Code ontwikkelt diversiteitsbeleid voor vier

zozeer voor deze gebruikersgroepen, maar willen we door

P’s: Personeel, Programma, Partners en Publiek. Het

middel van co-creatie processen, onderzoeken of we samen

beleidsplan reflecteert drie van de vier 'P's (Programma,

met hun kunnen programmeren. Daarnaast heeft het

Partners, Publiek). De 'P' van Personeel wordt onderdeel

Special Guests programma van de laatste tijd ertoe geleid

van het organisatieplan dat op basis van dit beleidsplan

dat het Van Abbemuseum, samen met het Stedelijk Museum

wordt uitgewerkt. Hieronder een beknopt overzicht van

Amsterdam, nu een nationaal kenniscentrum start voor

de acties van het museum in relatie tot de eerste drie 'P's.

museumbeleid aangaande mensen met een beperking.

PROGRAMMA

PUBLIEK

Het museum zet zich in voor diversiteit in de tijdelijke

De publieksbemiddeling van het museum ligt in het verlengde

programmering, de collectiepresentaties, het verzamel

van het constituency-programma. Door intensieve uitwisse

beleid en de inrichting en bemiddeling van tentoonstellingen.

ling met verschillende groepen wil het museum zoeken naar

Zo programmeert het museum eind 2017 een omvangrijk

nieuwe vormen om publieksgroepen die nu de weg naar het

retrospectief van Rasheed Araaeen, een kunstenaar van

museum nog niet vinden, te enthousiasmeren. Een belang-

Pakistaanse afkomst, een centraal figuur in de discussie

rijke stap is hiervoor gezet in het tiendaagse publieks

rond her-evaluatie van de Westerse canon. Het museum

programma Becoming More, waarvoor kunstenaar Iris

werkt ook samen met Frontiers Imaginaries aan een

Kensmil twee dagen discussie over zwarte identiteit in

tentoonstelling over de dynamiek tussen autochtoon en

Nederland programmeerde, in combinatie met een dag over

allochtoon vandaag de dag. Binnen de collectiepresentatie

beeldende strategieën die worden gehanteerd door Neder-

wordt a
 andacht besteed aan de relatie tussen Westerse

landse Afro-kunstenaars, georganiseerd door kunstenaar

kunst en het koloniaal verleden. In het verzamelbeleid

en onderzoeker Charl Landvreugd. Voor mensen met een

hebben we aandacht voor hedendaagse, niet-Westerse

beperking bieden we aparte programma's aan, zoals

kunst en zoeken we naar een goede man-vrouw verhouding.

Onvergetelijk Van Abbe, het p
 rogramma voor mensen

Bij het maken van tentoonstelling wordt daarnaast altijd

met Alzheimer, en Special Guests, voor visuele en auditieve

nagedacht over toegankelijkheid voor mensen met een

beperkingen en onze robot die het museum toegankelijk

beperking. We kijken daarbij ook of juist het andere

maakt op afstand voor mensen die aan bed gebonden zijn.

perspectief van mensen met een beperking de ogen

Tot slot werkt het museum samen binnen het landelijke

kan openen van reguliere bezoekers.

programma Queering the Collection waarbinnen het aparte
rondleidingen en bemiddelingstools ontwikkeld gericht op
LHBT-thema's. Ook organiseert de Queering the Van Abbe
groep geregeld evenementen in het museum.
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HET PROCES IN DE TIJD

STAPPEN RICHTING HET BELEIDSPLAN 2018-2020
Deze bijlage 2 is dd september 2017 bijgewerkt op basis van de actuele stand van zaken

DATUM 		 GEBEURTENIS

JUN 2012

In de Raadsvergadering van 26 juni
2012 wordt ingestemd met het beleids
plan 2013-2017. Tevens wordt besloten
tot een structurele bezuiniging
(500.000) en een onderzoek naar
een mogelijke verzelfstandiging van
het museum.

DEC 2016

In de meningsvormende vergadering
van 13 december 2016 -inzake het
Verzelfstandigingsdossier Van Abbewordt bestuurlijk toegezegd dat in 2017
het nieuw beleidsplan aan de Raad
wordt voorgelegd. Voorafgaand zal het
concept beleidsplan voor een inhoude
lijk advies naar de Cultuurraad gaan.

JAN T/M MEI
2017

Uitgaande van een concept visietekst
vindt begin maart een interactieve
werkbijeenkomst over het beleidsplan
plaats waaraan heel Van Abbe (van
vrijwilligers tot en met directie) actief
heeft deelgenomen. Op deze bijeenkomst heeft het Van Abbe in
gezamenlijkheid de basis gelegd voor
de inhouden van het concept beleidsplan, die in een daarop volgende
verdiepingsslag verder zijn uitgewerkt.
Om er voor te zorgen dat het beleidsplan qua taalgebruik ook toegankelijk
is voor buitenstaanders, is een externe
schrijver gevraagd het taalgebruik
hierop te toetsen.

JUNI T/M SEP
2017

Het concept beleidsplan is op voorstel
van de Stichting Cultuur Eindhoven in
de tranche van juni 2017 voor inhoude
lijke advisering aan de Cultuurraad
voorgelegd. De routing richting B&W
en Gemeenteraad van het beleidsplan
-inclusief het advies van de Cultuurraad- is daarmee verschoven naar
najaar 2017. Na bestudering van het –
eind juli ontvangen- advies heeft overleg plaatsgevonden met de Cultuurraad voor toelichting over en weer.
Het museum heeft vervolgens
besloten het concept beleidsplan
nagenoeg volledig intact te laten en
heeft de tekst slechts op enkele plaatsen (met verwijzing naar het advies)
aangepast. Om meer recht te doen
aan de overkoepelende vragen die de
Cultuurraad heeft gesteld zijn deze
separaat uitgewerkt in een reflectie
op haar advies.
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SAMENSTELLING EN HISTORIE
VAN DE COLLECTIE

OPGERICHT IN 1936 BEHOORT

werken van Marc Chagall, Robert

en tendensen. Leering kocht werken

HET VAN ABBEM USEUM TOT EEN

Delaunay, Pablo Picasso, Oskar

aan van Frank Stella, Andy Warhol,

VAN DE EERSTE MUSEA VOOR

Kokoschka, Wassily Kandinsky,

Jim Dine, Robert Indiana, Morris

HEDENDAAGSE KUNST IN

Fernand Léger, Max Beckmann, Karel

Louis, Dan Flavin, Robert Morris en

EUROPA. Het bezit een rijk gescha-

Appel,Jean Bazaine en Roger Bissière.

Jasper Johns, maar ook van Joseph

keerde collectie moderne en heden-

Hij stelde een verzamelschema op in

Beuys, Francis Bacon, Christo en een

daagse kunst die behoort tot de

de geest van Alfred Barr. Hoewel zijn

aantal zero-kunstenaars. Een hoogte-

belangrijkste publieke verzamelingen

focus gericht was op internationale

punt in zijn verzamelbeleid was de

in West-Europa. Het museum is

twintigste-eeuwse kunst, bleef vanuit

aankoop van 86 werken van L
 issitzky

ontstaan door een schenking van

de gemeenteraad en de Commissie

in 1968. Na zijn lidmaatschap van de

Henri van Abbe, een rijke sigaren

van Toezicht de vraag komen om ook

‘documenta-Rat’ in 1968 werd zijn

fabrikant en kunstverzamelaar, aan

oude kunst te verzamelen. De Wilde

politieke engagement duidelijker.

de stad Eindhoven. Van Abbe

kon de C
 ommissie van Toezicht er

Kunst was voor Leering de bewust-

verzamelde eigentijdse kunst,

uiteindelijk van overtuigen dat dit niet

wording van werkelijkheidsstructuren.

met name figuratieve schilderkunst

uitvoerbaar was omdat oude kunst

Democratisering en interdisciplinair

van levende Nederlandse en Vlaamse

van kwaliteit onbetaalbaar was. In

werken waren hierbij van groot

kunstenaars. Uit zijn collectie werden

1955 werd officieel vastgelegd dat

belang.

26 werken door het museum

het verzamelbeleid van het Van Abbe

verworven, waaronder Isaac Israëls,

museum uitsluitend moderne kunst

Na Leerings directoraat werd Rudi

Carel Willink en Jan Sluijters.

betrof.

Fuchs aangesteld als directeur. Voor

Na de oorlog begon het museum,

In 1964 stelde de gemeente Eindhoven

instrument voor maatschappelijke

onder leiding van Edy de Wilde,

Jean Leering aan als opvolger van

hervorming zijn. De nadruk kwam

een consistent verzamelbeleid te

De Wilde. Leering was bouwkundig

weer te liggen op autonome kunst.

ontwikkelen. Op dat moment bestond

ingenieur maar zeker ook in kunst

Waar Leering focuste op Amerika

de collectie uit 74 werken van over

geïnteresseerd. In tegenstelling tot

introduceerde Fuchs de hedendaagse

wegend Nederlandse kunstenaars,

De Wilde, die zich vooral richtte op

Europese kunst met een bijzondere

waaronder Toon K
 elder, Johanna

Parijs als centrum voor de kunst,

aandacht voor c
 onceptuele kunst,

Bauer-Stumpff en Jan Voerman. De

vestigde Leering zijn aandacht op de

Duitse schilderkunst en Arte Povera.

Wilde richtte zich op het aanleggen

kunstwereld in de Verenigde Staten

Fuchs richtte zich in zijn aankoop

van een ‘basiscollectie’ die bestond

en met name op New York en Los

beleid sterk op eigentijdse kunst

uit werken van klassiek moderne

Angeles. Meer dan voor De Wilde lag

omdat bij zijn a
 antreden (1975) de

meesters, Nederlandse vooroorlogse

voor Leering de focus op hedendaagse

prijzen voor werken uit het begin van

kunst en Franse eigentijdse kunst.

kunst. Zijn aandacht voor kunstenaars,

de 20e eeuw op de kunstmarkt

Hij was gericht op stromingen die

zoals El Lissitzky, Theo van Doesburg,

explosief waren gestegen. Hij

indertijd gangbaar waren om te

Francis Picabia, László Moholy-Nagy

verzamelde conceptuele kunst

verzamelen zoals het Kubisme,

en Vladimir Tatlin, was g
 ebaseerd op

van kunstenaars als Daniel Buren,

de Stijl, het Expressionisme, de

hun belang voor de actualiteit. Volgens

Lawrence Weiner, Ian Wilson, Joseph

Nederlandse figuratie tijdens het

Leering waren bij De Stijl, het Con-

Kosuth, en breidde de collectie

interbellum, CoBrA en École de Paris.

structivisme en Dada achtergronden

minimal art uit met werken van

Daartoe behoren aankopen van

te vinden van de nieuwste stromingen

Donald Judd, Carl Andre en Jo Baer.

Fuchs kon het museum nooit een
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In 1988 werd Fuchs opgevolgd door

getuigt. Daarnaast is het verzamelen

Naast de bovengenoemde aantallen

Jan Debbaut, die in het verleden aan

van relaties een belangrijke ontwikke

heeft het museum van de Stichting

het museum verbonden was als

ling, het kunstwerk wordt gezien als

René Daniëls 977 werken in langdurig

conservator. Hij begon zijn d
 irectoraat

een open entiteit die steeds nieuwe

bruikleen ontvangen (63 schilderijen,

met een reeks tentoonstellingen en

relaties aangaat. Omdat de kunst

65 bladen grafiek, 10 fotografie,

aankopen van k
 unstenaars die op dat

wereld een g
 lobaliserende wereld is

2 ruimtelijke werken en 687

moment niet of nauwelijks in Neder-

ligt de focus meer en meer op het

tekeningen, 150 notities e.d.).

land getoond waren, waaronder

buitenland, hierbij wordt gekeken naar

Tony Cragg, Allan McCollum, Rodney

met name Oost-Europa, het Midden-

Graham, Jan Vercruysse, Thomas

Oosten en Zuidoost Azië, gebieden

Schütte, Juan Muñoz. Debbaut wist

die in Nederlandse musea nagenoeg

de uitbreiding van het museum

niet verzameld worden. Dit heeft

gebouw aan de Bilderdijklaan te

geleid tot aankopen van onder andere

realiseren, dat in 2003 werd g
 eopend.

Qiu Zhijie, Alexander Ugay, NIlbar

In de tijdelijke huisvesting van het

Güres, Gluklya, Yael Bartana, Hito

museum aan de Vonderweg, waar

Steyerl, Dan Perjovschi, Nedko

het museum vanaf 1995 was onder

Solakov, Wendelien van Oldenburg

gebracht, werden experimentele

en Ahmet Öğüt.

tentoonstellingen gerealiseerd, met
een nadruk op audiovisueel of

Het verzamelbeleid is nooit gericht

procesmatig werk, van een jongere

geweest op encyclopedische

generatie kunstenaars, waaronder

volledigheid, maar drukte een bewuste

Pierre Huyghe, Tony Oursler, D
 ouglas

keuze uit voor de uitbouw van

Gordon, Ann Hammilton, Marijke van

specifieke clusters met een hechte

Warmerdam, Jason Rhoades, Mike

onderlinge samenhang. Daarbij lag

Kelley en Aernout Mik. Van allen

de nadruk op het v erzamelen van de

werden werken aangekocht, waaronder

eigentijdse kunst, aangevuld met

grotere installaties en videowerken.

historische aankopen om de collectie
een kunsthistorisch fundament te

Sinds het aantreden van Charles

geven.

Esche in 2004 is het museum weer
de richting op gegaan van het sociale

Momenteel omvat de collectie 2974

en het politieke engagement. Het

kunstwerken. Het Van Abbemuseum

museum is met drie verzamelcriteria

heeft 172 werken in langdurige

gaan werken: tijd, onderzoeksgebied

bruikleen van derden (waarvan 96

en geografische o
 riëntatie, zoals te

van publieke instellingen en 36 van

lezen is in het Collectieplan 2014-

privépersonen). Daarnaast heeft het

2016. Sinds de komst van Esche is

museum nog 40 objecten ‘in bewaring’

het museum zich ook meer gaan

van derden.

richten op de context en de biografie
van het kunstwerk, waarvan de
tentoonstellingenserie ‘Living Archive’
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