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1. Voorwoord
Dit beleidsdocument dient om de visie op de collectie van het Van Abbemuseum in de
periode 2010-2012 uiteen te zetten. Het geeft inzicht in de ideeën achter de keuzes die
we maken en de richting waarin we willen ontwikkelen. De tekst leidt de lezer langs de
hoofdactiviteiten van het museum met betrekking tot de collectie, waaronder
conservering, bemiddeling en presentatie. Eveneens laat het de relatie zien tussen het
collectieplan en de algemene missie van het museum in de komende jaren. Dit
collectieplan bouwt voort op het vorige plan voor de periode 2008-2010. Het zal het
oude plan aanvullen waar nodig en daar waar doelen zijn bereikt, aangeven hoe zij
ons huidige denken vormen.
De centrale missie van het museum is om een breed publiek in aanraking te laten komen
met moderne en hedendaagse kunst, op een wijze die kritische reflectie op de relatie
tussen kunst en de samenleving in het algemeen stimuleert. We willen gastvrij zijn, zowel
bij binnenkomst in het museum als in de publieksbegeleiding die we aanbieden, en ad
rem in onze keuze van kunstenaars en de onderwerpen die we aansnijden. Binnen deze
open context willen we vraagstukken radicaal onderzoeken. Zo bevragen we
bijvoorbeeld in de komende tijd rigoureus de oorsprong van de huidige museale
modellen en analyseren hun mogelijkheden en gebreken. Deze kernwaarden –
gastvrijheid en radicale stellingname – vormen ons kompas in het bepalen van onze
interessegebieden, als onder andere art & context en art & identity/collectivity. Deze
gebieden bepalen onze uiteindelijke richting en leveren materiaal op voor
tentoonstellingen, publicaties en aankopen. Zij brengen ons in contact met kunstenaars
of kunstenaarsgroepen en overtuigen ons om hun werk aan te kopen en datgene wat
we op uitgebreide en gedifferentieerde wijze willen opnemen in onze collectie. We
streven hierbij het doel na om een representatieve weergave van hun vaak zeer
diverse activiteiten te verzamelen opdat in de toekomst hun zeer specifieke opvatting
van kunst en de thema’s die ze erin aankaarten voor ons publiek toegankelijk kan
blijven. Een doel dat we niet alleen aan de kant van de collectie nastreven, maar tevens
aan de kant van de publiekstoegankelijkheid proberen te realiseren door middel van
experimentele conservatie-, presentatie- en bemiddelingsstrategieën.
Voorbeelden hiervan zijn het continue trainen van de cicerones, de
collectiepresentatie in het ‘Kijkdepot’ en in de toekomst het ‘Glazen Depot’.
Om de toegankelijkheid van het collectieplan te bevorderen zal ik hieronder een
beknopte samenvatting geven van de meest ingrijpende innovaties. Daarnaast licht ik
een aantal punten in ons huidige beleid uit waar we menen verfrissende suggesties te
doen met betrekking tot aankopen, inter-museale netwerken en collectiemanagement.
Deze punten zijn hier zeer beknopt weergegeven en worden verderop in het
collectieplan uitgebreid behandeld.
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1. Integratie van collecties
Het museum wil al haar collecties (objecten, documentatie, archieven en
onderzoeksmateriaal) samenbrengen in één kennisnetwerk. Op deze wijze kunnen we
de oneigenlijke scheiding tussen de voorwerpen zelf en het weefsel aan verhalen en
gebeurtenissen waarin ze zijn ontstaan en zich continue bevinden ongedaan maken, of
op zijn minst terugbrengen. Het inzicht dat elk kunstwerk wordt vergezeld door een
contextuele schaduw, waarbij het museum zelf een meta-context voor artistieke
productie is, inspireert ons om kritische reflectie op de gesitueerdheid van kunst als een
van onze kerndoelen te zien.
2. Het aankopen van commissies en het verzamelen van relaties
In dit collectieplan willen we twee nieuwe methodes voor verzamelen introduceren en
verder uitwerken. Ten eerste willen we onafhankelijk van tentoonstellingen opdrachten
geven aan kunstenaars om nieuw werk te maken dat direct in de collectie wordt
opgenomen, zonder dat het zijn eerste presentatie in het museum hoeft te hebben. Dit
kan kunstenaars meer tijd en ruimte geven om nieuw werk te ontwikkelen, doordat ze
zich zowel voor het museum als voor andere tentoonstellingsplatformen kunnen
inzetten zoals kunsthallen of biënnales, en zo hun productiebudgetten optimaal kunnen
gebruiken. In ruil hiervoor vragen wij de eerste editie van een werk, of een deel van een
serie te ontvangen.
Ten tweede willen we ons in de toekomst inzetten om actief ‘relaties’ te verzamelen,
waarmee we zowel doelen op relaties met individuele kunstenaars als op relaties met
specifieke instituties en/of geografische gebieden. Een ontwikkeling die betrekking
heeft op de eerder genoemde ‘geïntegreerde collectie’, waarin het werk en zijn context
en vooral de relatie tussen beide, de basis levert voor toekomstige, uitdagende
museale presentaties. Het verzamelen van relaties betekent voor ons eveneens een
actiever bruikleenbeleid waarin we een beperkt aantal instituties uitnodigen om onze
rijke, geïntegreerde collectie te tonen in hun eigen steden en context.
3. Play van Abbe als collectiepresentatie
Vanaf november 2009 tot mei 2011 zal het museum zich volledig richten op zijn collectie
(in het brede begrip van zowel archief als objecten). We zullen hierbij zowel het
museum in het algemeen en het Van Abbemuseum in het bijzonder presenteren als een
specifieke sociale constructie gebaseerd op verschillende gedeelde waarden. De
collectie zal daarbij geactualiseerd worden door nieuwe projecten van kunstenaars
die voortbouwen op onze historische collectie. Vragen die binnen deze context aan de
orde zullen komen zijn: wat, hoe en voor wie het museum verzamelt; hoe de status van
het authentieke werk zich verhoudt tegenover een min of meer letterlijke kopie; en op
uit welke specifieke sociaal-politiek situatie verschillende museale modellen
voortkomen en welk belang zij mogelijk vandaag de dag hebben. Door middel van een
prikkelende presentatie van zijn historische collectie en recente aankopen, wil het Van
Abbemuseum zichzelf als casus nemen, die zowel de museale realiteit
vertegenwoordigt als de universele aspiraties besloten in ons kunstbegrip. Na het Play
Van Abbe -programma zullen we de kernactiviteit van het verzamelen op een directe
en bewuste wijze afstemmen op het tijdelijke tentoonstellingbeleid en zullen we onze
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intensieve relaties met andere kunstinstituten in binnen- en buitenland verder uitbreiden
(bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband ‘L’Internationale’).
4. Digitalisering
Vanaf november 2009 zal vrijwel de gehele collectie en veel documentatie volledig
online te raadplegen zijn. Hieraan verbonden hebben we twee gastconservatoren
uitgenodigd om dit digitale materiaal te gebruiken om nieuwe routes door deze
databases te ontwikkelen zowel in het (fysieke) museum als op de website. Deze routes
vertrekken daarbij vanuit het idee van de geïntegreerde collectie en leggen verbanden
tussen de sociaal-economische geschiedenis en specifieke werken, naast hun ethische
en esthetische implicaties.
5. Internationale netwerken
Op dit moment is het museum actief lid van drie nieuwe internationale netwerken die in
de toekomst een bepalende rol in verdere ontwikkelingen zullen spelen. Vanuit het
perspectief van de collectie is de belangrijkste ‘L’Internationale’, waarin de collectie van
het Van Abbemuseum samengebracht wordt met de collecties van MACBA, Barcelona,
Moderne Galerija, Ljubljana en verschillende individuele kunstenaarsarchieven, om als
een groot kennisarchief te dienen voor tentoonstellingen en publicaties. Het tweede
internationale netwerk is het Comité van Roosendaal. Dit is een regionaal netwerk
bestaande uit instituten in België, Duitsland en Nederland. Samen bediscussiëren we
beleidsontwikkelingen en de tentoonstellingsprogramma’s in de regio. Het derde en
laatste internationale samenwerkingsverband voor onderzoek en tentoonstellingen is
‘het Museum als Hub’, waaraan Museum Tamayo, Mexico City, New Museum, New York,
Townhouse, Cairo en wijzelf deelnemen. Dit uitgestrekte kennisnetwerk voedt onze
interesses en beïnvloedt onze keuzes, door wereldwijd een schat aan materiaal voor
onderzoek en programmering te ontsluiten.
6. Het Glazen Depot
Het Van Abbemuseum is een lange termijn project gestart om een open
onderzoeksinstituut te ontwikkelen waar we de collectie op een transparante wijze
zullen onderbrengen. Dit instituut wordt ontwikkeld in het voormalige industriële Strijp
in Eindhoven, waar het als middelpunt van een nieuw cultureel centrum zal
functioneren. Het instituut zal niet voor 2015 gebruiksklaar zijn, maar de heroriëntatie
die nodig is in de omgang met de collectie zullen we in de komende jaren in
samenwerking met Instituut Collectie Nederland al opstarten.
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2. Collectiebeleid 20102010-2012
2.1

Inleiding

Hieronder zullen we alle deelgebieden met betrekking tot het collectiebeleid
afzonderlijk behandelen. Zo zijn daar: collectievorming, registratie en documentatie,
behoud en beheer, collectiepresentaties, educatie en interpretatie, onderzoek en
publicaties. Gezamenlijk tonen ze hoe we de in het voorwoord aangestipte ideeën en
interesses naar de praktijk vertalen. De structuur van het document komt groot en deels
overeen met het vorige collectieplan, al hebben we de indeling en terminologie iets
aangepast in overeenstemming met onze inhoudelijke keuzes. Vooral de integratie van
de verschillende collecties van het museum (kunstwerken, bibliotheek en archieven)
vraagt om een structurele wijziging en een korte toelichting vooraf.
Voor meer informatie over taakstelling en collectiesamenstelling, zie bijlage 1 en 2. Voor
kwantitatieve informatie over aankoopbudgetten en bruikleenverkeer zie bijlage 3
en 4. De bijlagen 5 en 6 geven een overzicht van collectiepresentaties 2006-2009 en
een lijst van aankopen 2007-2008.
Verbreding van het begrip collectie
Vanaf 2006 beschouwen wij onze archieven en onze bibliotheekcollectie als onderdeel
van onze museumcollectie. Hetgeen de meest ingrijpende consequentie is van het
verzamelen van relaties in plaats van louter geïsoleerde werken. Onder archief
verstaan we zowel de archieven die betrekking hebben op het Van Abbemuseum (het
tentoonstellingsarchief, het collectiearchief en het bedrijfsarchief) als de archieven die
we in het museum huisvesten, zoals bijvoorbeeld het archief van de voormalige Gate
foundation. Gezien onze wens om kunstwerken contextueel te willen begrijpen, bestaat
voor het Van Abbemuseum de collectie niet alleen uit de fysieke werken, maar
eveneens uit de contextualiserende bronnen. Om deze reden maken we in dit
document geen hiërarchisch onderscheid tussen onze verzameling objecten en onze
verzameling bronnen in bibliotheek en archief.
We zien wel in dat deze elementen van onze collectie om een verschillende
behandeling vragen en daarom (deels) een eigen beleid nodig hebben. Daarbij
realiseren we ons dat een dergelijke herdefinitie tijd vraagt en stapsgewijs onderzocht
moet worden. We beschouwen dit plan als de tweede stap in deze ontwikkeling
aansluitend op het voorafgaande collectieplan en het gevoerde beleid.
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2.2

Collectievorming 20102010-2012

Criteria voor de collectie kunstwerken
In de periode 2010-2012 willen we de koers die we in 2008 zijn ingeslagen verder
ontwikkelen en hier en daar bijstellen. In het collectieplan 2008-2010 hebben we het
verzamelbeleid uiteengezet aan de hand van drie criteria: tijd, thema en geografische
oriëntatie. Voor de periode 2010-2012 willen we grotendeels deze criteria aanhouden.
De gehanteerde tijdsperiodes blijven onveranderd. Het begrip ‘thema’s’ uit het vorige
plan hebben we veranderd in de meer dynamische en open term ‘interessegebieden’.
Tevens voegen we een nieuw interessegebied toe: ‘art & context’. Tot slot willen we de
geografische oriëntatie voor de komende periode bijstellen. We realiseren ons dat de
afbakening van bepaalde geografische gebieden niet strookt met de manier waarop
ontwikkelingen in de wereld plaatsvinden. Het is zeker zo dat gebieden in de wereld
waarin grote sociaal-politieke veranderingen plaatsvinden - waarin ‘geschiedenis
geschreven wordt’ - belangrijke inspiratiebronnen zijn voor zowel kunstenaars als
conservatoren. Alleen door de globalisering, de toename van mobiliteit en digitale
communicatietechnieken zijn deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan al lang niet
meer beperkt tot bepaalde geografische gebieden. Zie bijvoorbeeld de economische
crisis, waarvan de gevolgen over de hele wereld merkbaar zijn.
De genoemde criteria kunnen elkaar overlappen. Artistieke posities die tot meer dan
één categorie gerekend kunnen worden hebben onze speciale aandacht. Waar we
exact onze prioriteiten leggen en welke werken van welke kunstenaars we precies
aankopen is het resultaat van onderzoek naar ontwikkelingen binnen de kunst die
binnen onze interessegebieden liggen.
Materiaal, medium of techniek zijn nooit een verzamelcriterium geweest en dat zal ook
in de toekomst zo blijven. Een aantal internationale adviseurs en deskundigen, de
conservatoren van het museum en de directeur maken de uiteindelijke keuze.
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Nu volgt een toelichting van ons beleid voor de periode 2010-2012 aan de hand van de
genoemde criteria.

Tijdsperiodes
-1900 – 1959
Uitbreiding van het collectieonderdeel 1900-1959 hebben we niet systematisch
nagestreefd en zullen we ook niet nastreven. Alleen wanneer zich zeer uitzonderlijke
kansen voordoen zullen we van dit uitgangspunt afwijken. Voor dergelijke aankopen
zullen meestal extra financiële middelen gevonden moeten worden.

-1960 – 1989
Het museum is bekend om zijn belangrijke verzameling werken van de Russische
kunstenaar El Lissitzky, aangevuld met werken van de Hongaar Lászlò Moholy-Nagy. Dit
collectieonderdeel zouden we graag uitbreiden met een aantal kunstenaars van daarop
volgende generaties uit dit vroeger socialistische deel van Europa. Op die manier willen
we deze ‘verhaallijn’ verder doortrekken en in de collectie verankeren. Zoals we in ons
collectieplan van 2008 al vermeldden, is dit een ambitie die slechts op lange termijn
gerealiseerd kan worden. De aandacht in de kunstwereld voor deze werken is enorm
gegroeid en de beschikbaarheid is beperkt.
Om deze ambitie te realiseren zoeken we daarom naar andere mogelijkheden om
toegang tot deze posities te krijgen. Een daarvan is samen te werken met instellingen die
expertise en een verzameling op dit gebied hebben. Voor wat betreft Oost-Europa en
Zuid-Amerika werken we samen met de Moderne Galerija in Ljubljana, de Julius Koller
Archive in Bratislava en MACBA in Barcelona. Samen met hen hebben we L’Internationale
opgericht, een samenwerkingsverband dat zijn archieven en collecties wil gebruiken om
vergelijkend onderzoek te doen, nieuwe methodes te ontwikkelen voor presentatie,
onderzoek en educatie en het bruikleenverkeer tussen deze instellingen te
vergemakkelijken.
In 2000 is het museum begonnen met de aanleg van een verzameling films en video’s uit
de jaren zestig en zeventig. Een groot deel van deze werken zijn in een onbeperkte
oplage op de markt gebracht en daarom relatief goedkoop. Dit onderdeel zijn we aan
het uitbreiden met video’s van vrouwelijke kunstenaars. Onder andere Lynda Benglis en
Sanja Iveković (met wie we in 2009 tentoonstellingen maakten) staan op ons lijstje.

-

1989 – heden

De uitbreiding van dit collectieonderdeel is een van onze belangrijkste doelstellingen.
Prioriteit heeft daarbij dat we dit cluster een brede geografische basis willen geven. We
doen dat door samenwerking te zoeken met kunstenaars en conservatoren die werken
in of afkomstig zijn uit delen van de wereld waarin naar ons idee belangrijke sociale en
politieke verschuivingen plaatsvinden. Conservatoren nodigen we uit om als gast in het
Van Abbemuseum te werken voor een tijd van minimaal zes maanden. Hun onderzoek
mondt uit in tentoonstellingen en projecten waaruit aankopen kunnen volgen. Via hen
bouwen we een netwerk op en wisselen informatie uit.
Ook hier zal de samenwerking met L’Internationale leiden tot collectie-uitbreiding op het
gebied van de hedendaagse kunst. Daarnaast hebben we de afgelopen anderhalf jaar
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discussies gevoerd met een aantal belangrijke spelers in het kunstveld in het MiddenOosten. Hieruit kunnen de komende jaren eveneens aankopen voortkomen. Daarbij is
echter niet zozeer de geografische positie van deze partners van belang als wel het delen
van dezelfde interessegebieden. Dit netwerk is daarbij eveneens een voorbeeld van onze
doelstelling om relaties te verzamelen.
Daarnaast blijft de zorg voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannelijke en
vrouwelijke kunstenaars in de collectie een belangrijke prioriteit.

Interessegebieden
De afgelopen jaren hebben we een aantal interessegebieden benoemd die ons
onderzoek bepalen en ons verzamelbeleid richting geven. Dat betekent niet dat de
werken die we in dit kader aankopen zich alleen binnen het betreffende
interessegebied laten interpreteren. Sterker nog, juist het feit dat deze werken
meerdere aanknopingspunten voor interpretatie bieden en zo de grenzen van onze
interessegebieden overstijgen en verleggen, maakt ze belangrijk en waardevol. Het is
de spanning tussen onze eigen interesses en aannames en het kunstwerk die voor ons
de werking van een werk bepaalt. Het opnemen van deze werken in de
museumcollectie maakt het mogelijk om hun veelzijdigheid te onderzoeken en in
verschillende contexten te tonen.

-

Art & Social Change

Een van de speerpunten in ons beleid is het tonen en verzamelen van werken die
e
sociale vraagstukken aan de orde stellen. Het begin van de 21 eeuw is een heel goed
moment om de erfenis van de avant-garde en haar ambitie om de kloof tussen leven en
kunst op te heffen nieuw leven in te blazen. Hoe problematisch dit streven ook is, het
blijft een van de belangrijkste en tot dusverre onopgeloste kwesties binnen de
hedendaagse kunst. Veel hedendaagse kunstenaars stellen in hun werk op expliciete
wijze de vraag naar de gebruikswaarde en het doel van kunst. Deze ontwikkelingen
willen we in ons aankoopbeleid tot uitdrukking brengen. We willen verbanden leggen
en versterken tussen het cluster historische avant-garde kunst, de neo-avant-garde in de
e
tweede helft van de 20 eeuw en de complexe situatie van vandaag. Op het unieke
experiment in de eerste jaren van de Sovjet-Unie is de directe invloed van avant-gardebewegingen op de maatschappij altijd beperkt geweest. Dit neemt niet weg dat haar
strategieën en vormen desondanks rondspoken in de hoofden van kunstenaars en
kijkers. Deze ‘spookbeelden’ willen we analyseren en zichtbaar maken. In onze
collectiepresentaties van de afgelopen jaren (de Plug In ’s) hebben we hier regelmatig
aandacht aan besteed.
Aankopen in dit kader vanaf 2006:
Energy Lithuania, 2000, The Role of a Lifetime, 2003 en Revisiting Solaris , 2007 van
Deimantas Narkevicius; Drifting Producers, 2003-2005 van flyingCity; REPERTOIRE. A Five
Years Plan, 2006-2011 van Dan Perjovschi; Loompanics, 2001-2006 en Kiev 18-3-2006, 2006
van Bik Van Der Pol; New Orleans: Shotgun House with Rainwater-harvesting Tank, 2008
van Marjetica Potrc; Top Secret, 1989-1990 en By the way, 2008 van Nedko Solakov;
Perestroika-Songspiel, The Victory over the Coup, 2008, Angry Sandwichpeople or In a
Praise of Dialectics, 2006, Activist Club (2007) 2009 van Chto Delat.
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-

Art & Economy/Law

Het economische systeem is een van de belangrijkste sturende krachten in onze huidige
samenleving. Het bepaalt voor een groot deel hoe wij samenleven. Meer nog dan een
politieke keuze is het praktisch een ‘natuurkracht’ waarmee we ons voortdurend uiteen
moeten zetten. Tegen deze achtergrond willen we aandacht besteden aan
kunstwerken die inspelen op economische wetmatigheden en zo het kapitalistische
systeem kritische analyseren. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in kunstenaars die in hun
werk zichtbaar en voelbaar maken hoe economische machtstructuren de toegang tot
cultureel erfgoed beperken of onmogelijk maken. We denken hierbij met name aan de
wetgeving die het intellectueel eigendomsrecht moet beschermen en de consequenties
daarvan voor de toegankelijkheid van cultureel erfgoed. Onderzoek hiernaar vindt
plaats in de vorm van de productie van re-enactments, reconstructies, en kopieën.
Aankopen in dit kader vanaf 2006:
Maria Eichhorn Aktiengesellschaft, 2002 van Maria Eichhorn; Freedom of Expression,
2008 van Lidwien van de Ven; Perestroika-Songspiel, The Victory over the Coup, 2008
van Chto Delat; een voorgenomen aankoop van een werk van Superflex dat zij speciaal
voor het Van Abbemuseum produceren.

-

Identity/Collectivity
Art & Identity/Collec
tivity

Een ander belangrijk thema in de wereld van vandaag is de vraag hoe wij in een tijd
van immigratie, globalisering en culturele verandering willen samenleven. De
belangstelling voor performance, rollenspelen, de theatralisering van het alledaagse
leven laten zien hoe geëxperimenteerd wordt met nieuwe mogelijkheden. Het geven,
spelen en filmen van rollen laat zien hoe kunstenaars reflecteren en posities kritisch
onderzoeken. Daarbij zijn we met name geïnteresseerd in kunstwerken waarin de
confrontatie tussen het lokale en het internationale aan de orde wordt gesteld.
Aankopen in dit kader vanaf 2006:

Self-Heterotopia, Catching Up with Self, 1991-2007 van Hüseyin Alptekin; Social
Entomology, 2006-2007 van Minerva Cuevas; Recruiting Identities, 2008 van Abdellatif
Benfaidoul; FeetBall Rietveld Table (Klompen Kick Yes-No-Ok), 2008 van Surasi Kusolwong;
Maurits Script, 2006 van Wendelien van Oldenborgh; maar ook de al eerder
genoemden Perestroika-Songspiel, The Victory over the Coup, 2008, Angry
Sandwichpeople or In a Praise of Dialectics, 2006, van Chto Delat.
-

Art & context

De hegemonie van het westen is tanende en ons huidige economische systeem
vertoont duidelijk barsten, waarmee ook het kunstbegrip dat in deze context dominant
is – het klassieke autonome kunstwerk – onder druk is komen te staan. De heroriëntatie
die deze ontwikkelingen afdwingen noopt tot reflectie op de geschiedenis en de
manier waarop deze is geschreven. Dat verklaart enerzijds de aandacht van
kunstenaars, conservatoren en theoretici voor archieven en archiefonderzoek. Deze
aandacht leidt tot projecten waarin de regels en codes die het kunstwerk omgeven
centraal staan en deze vaak voorzien van herinterpretaties in allerlei vormen.
Anderzijds is ook de belangstelling voor de architectonische context waarbinnen kunst
wordt getoond hiervan een uitvloeisel. We zien hoe kunstenaars aparte ruimtes voor
het tonen van hun werk ontwerpen.
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Voorbeelden van aankopen die binnen dit interessegebied vallen zijn de Activist Club
(2007) 2009 van Chto Delat, In de versiering, een project van Lily van der Stokker waarbij
ze een ruimte in het Van Abbemuseum met door haar ontworpen behangpapier
bekleedde en vervolgens kunstenaars uitnodigde in deze ruimte hun werk te tonen. Ook
het Museum of American Art in Berlin past in deze rij. In dit ‘museum’ worden thema’s uit
de geschiedenis van de kunst op een etnografische of archeologische wijze
onderzocht en zichtbaar gemaakt.
Eveneens de reconstructies van Jean Leering uit de jaren zeventig (de Prounenraum
(1921) van Lissitzky en de maquettes van Theo van Doesburg) vallen binnen dit
interessegebied. In lijn met deze traditie hebben we in 2007 de Workers’ Club van
Alexandr Rodchenko (1925) gereconstrueerd. Daarnaast hebben we voor onze collectie
een reconstructie aangekocht van de Raum der Gegenwart van Moholy-Nagy en
Alexander Dorner. Deze reconstructie is gerealiseerd door Kai-Uwe Hemken, professor
aan de Universiteit van Kassel, en Jakob Gebert, die als docent aan deze universiteit
verbonden is. Dergelijke projecten roepen bovendien de vraag op naar de verhouding
tussen kopie en origineel in de kunst, een vraag die de laatste jaren binnen de
museumwereld weer aan urgentie heeft gewonnen.
Aankopen in dit kader vanaf 2006:
In de versiering, 2006 van Lily van der Stokker; International Festival, 2006 van
International Festival; Workers’ Club (1925) reconstructie 2007, van Alexandr Rodchenko;
de Raum der Gegenwart (1930) reconstructie 2009, van Moholy Nagy en Alexander
Dorner; opnieuw valt te noemen Activist Club, (2007) 2009 van Chto Delat.
Structurele aspecten van het collectiebeleid
Het museum als opdrachtgever
De afgelopen jaren hebben we een aantal tentoonstellingen gemaakt met werken die
kunstenaars speciaal voor deze presentaties maakten. De thema’s van deze
tentoonstellingen kwamen voort uit onderzoek naar onze interessegebieden. Het
museum fungeerde in die gevallen als opdrachtgever. Voorbeelden daarvan zijn de
bijdragen van Abdellatif Benfaidoul, Lidwien van der Ven en Mario Rizzi voor de
tentoonstelling ‘Be[com]ing Dutch’. We hebben enkele van deze werken voor de
collectie aangekocht. Ook binnen de collectiepresentaties hebben we de laatste jaren
met opdrachten geëxperimenteerd. De Plug In’s van Lily van der Stokker zijn daar een
goed voorbeeld van.
De komende jaren willen we deze werkwijze uitbreiden en kunstenaars, buiten het
presentatiebeleid om, opdrachten geven die we voor de collectie willen aankopen.
Uiteraard gaat het om kunstenaars die we vertrouwen en wiens thematiek aansluiting
vindt bij onze interesses. Met deze nieuwe werkwijze willen we kunstenaars steunen om
hun producties of de processen die ze op gang willen brengen mogelijk te maken. Zo
kunnen we een intensiever contact opbouwen met kunstenaars dat meer gericht is op
de lange termijn en andersoortige resultaten mogelijk maakt. Door ons verzamelbeleid
met deze nieuwe manier van werken uit te breiden gaan we anders denken over de
aard van onze verzameling en vergroten de mogelijkheden om de collectie buiten ons
tentoonstellingsbeleid om uit te breiden. Daarnaast maken we onszelf meer
onafhankelijk van het distributiesysteem van de commerciële galerieën.
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De resultaten van deze opdrachten kunnen in de collectie van het museum opgenomen
worden zowel in de vorm van een aankoop van het materiële resultaat als in de vorm
van documentatie van het project.
Verhouding tot Collectie Nederland
In de geschiedenis van verzamelen zijn in Nederland overlappingen tussen
kunstcollecties in Nederlandse musea ontstaan. Diverse kunstenaars en kunsthistorische
stromingen zijn in meerdere musea in Nederland vertegenwoordigd. De aanwezigheid
van een kunstwerk in een bepaalde verzameling ontleent zijn rechtvaardiging aan de
geschiedenis van deze collectie en haar specifieke doelstellingen. De relaties tussen het
kunstwerk en deze context vormen een belangrijk onderdeel van de
interpretatiegeschiedenis van het werk. Deze overlappingen zijn daarom interessant en
de moeite van het bestuderen waard.
Ondanks, of misschien zelfs juist door het feit dat de Nederlandse musea zich ten
opzichte van elkaar steeds meer onderscheiden in missie en doelstellingen, zijn
dergelijke overlappingen ook in de toekomst niet te vermijden. Een zorgvuldige
afweging kan er toe leiden dat meerdere musea kiezen voor het werk van dezelfde
kunstenaar. Daarbij moet echter wel kost wat kost vermeden worden dat we in
Nederland te veel gelijksoortige werken aankopen. Per geval zullen we hierover
afspraken maken met de kunstenaar en de betreffende musea. Een goede uitwisseling
van informatie is dus zeer belangrijk, zowel over het bestaande aankoopbeleid als over
de stand van zaken rond uitvoering, wijzigingen en actualisering van dit beleid. Een
belangrijke stap in die richting is de uitwisseling van het collectieplan, waaraan wij
graag meewerken.
Schenkingen en langdurige bruiklenen van derden
We stellen ons in principe gereserveerd op tegenover het aanvaarden van schenkingen
(in de vorm van kunstwerken) en langdurige bruiklenen. Aan het aanvaarden van een
schenking gaat een periode vooraf waarin beide partijen onderzoeken in hoeverre het
aangeboden kunstwerk daadwerkelijk op zijn plaats is binnen het museum en of het
museum aan de verwachtingen van de schenker kan en wil voldoen.
Langdurige bruiklenen kunnen een niet te onderschatten risico vormen binnen een
collectie. Het gevaar bestaat dat er ‘omheen’ wordt verzameld. Wanneer de
bruikleengever later de bruikleen terugtrekt, ontstaan gaten die we door de
waardestijging van de werken niet of alleen met grote moeite kunnen herstellen.
Daarom geldt ook voor langdurige bruiklenen dat de omstandigheden en de motieven
van zowel bruikleengever als bruikleennemer om tot een langdurige bruikleen te
komen van doorslaggevend belang zijn. Wat we nastreven in ons bruikleenbeleid kan
evenwel met het begrip ‘relatie’ worden verhelderd. We willen niet alleen een object
huisvesten, maar zijn geïnteresseerd in het netwerk waaruit het voortkomt en of we
daarmee een duurzame relatie kunnen opbouwen.
Een duidelijk voorbeeld van ons bruikleenbeleid betreft het werk van René Daniëls. We
hebben zijn werk van de Stichting René Daniëls in langdurig bruikleen genomen omdat
het museum al vroeg in zijn carrière een hechte band met Daniëls had en we hem
rekenen tot de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van zijn tijd. We vinden het onze
plicht de Stichting te steunen bij de zorg voor een goede registratie en conservering en
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bij het toegankelijk maken van het werk in binnen- en buitenland. Daarnaast
onderzoeken we samen met de Stichting welke delen van deze collectie we permanent
aan de collectie van het Van Abbemuseum kunnen toevoegen in de vorm van een
aankoop.
Een recente voorbeeld van een belangrijke langdurige bruikleen is de verzameling van
CAMP (Contemporary Art Museum Palestine). Deze verzameling is bijeengebracht door
de Al-Ma’mal’ Foundation for Contemporary Art, een onafhankelijke Palestijnse instelling
voor hedendaagse kunst in Jeruzalem. Deze instelling is een platform voor Palestijnse
kunstenaars enerzijds en voor alle internationale kunstenaars die in contact willen
komen met deze plek en met de lokale kunstenaars. Zolang de bezetting van de
Palestijnse gebieden door Israel voortduurt en er geen Palestijnse staat is, wil CAMP zijn
collectie elders onderbrengen. Wij hebben daarom aangeboden deze collectie in
langdurig bruikleen te nemen en onze kennis van registratie, documentatie en
conservering met hen te delen, zodat ze in de toekomst zelf zorg kunnen dragen voor
deze collectie. Dit plan willen we in 2010 en 2011 verder uitwerken en realiseren. Totdat
ze hun doelstelling – het vinden van een onderdak in de Palestijnse gebieden – kunnen
realiseren blijft de collectie in het Van Abbemuseum en kunnen we haar tentoonstellen
en er onderzoek naar doen.
Het behoud en beheer van kunstwerken brengt kosten met zich mee. In het verleden
nam het museum ook voor de langdurige bruiklenen al deze kosten voor eigen
rekening. Door voortdurende stijging van deze kosten zijn we nu genoodzaakt om
samen met de eigenaren van de langdurige bruiklenen naar oplossingen te zoeken.
Afstoten,
Afstoten, langdurige bruiklenen aan derden
Ten aanzien van het afstoten van collectieonderdelen staat het Van Abbemuseum
gereserveerd. De collectie is beperkt van omvang en van interessante kwaliteit. Werken
die we minder vaak tonen kunnen - wanneer daartoe aanleiding is - uitgeleend worden
aan overheidsinstellingen of collega-musea. Van een inactief deel van de collectie dat
in aanmerking zou komen voor afstoting is vooralsnog geen sprake. Bovendien is de
collectie, door de samenhang tussen aankoop- en tentoonstellingsbeleid een neerslag
van de geschiedenis van het museum en is als geheel daarom van groot belang voor
het onderzoek naar de museale geschiedenis.
Langdurige bruiklenen aan derden vallen uiteen in twee categorieën:
1. Bruiklenen aan niet-museale instellingen voor representatieve doeleinden, waaronder
de Raad van State en de gemeente Eindhoven.
2. Bruiklenen aan collega-musea in Nederland (het Groninger Museum, het
Gemeentemuseum Den Haag, het Museum Slager in ’s-Hertogenbosch en Museum
Kempenland in Eindhoven).
3. Daarnaast bevat de collectie een aantal werken die uitstekend als ruilobject zouden
kunnen fungeren. Een beleid ten aanzien daarvan wordt de komende jaren uitgewerkt.
In 2009 waren in totaal 26 werken langdurig uitgeleend aan derden (waarvan 21 aan
niet-museale instellingen zoals de gemeente Eindhoven en de Raad van State voor
representatieve doeleinden en 5 aan collega-musea).
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Bruikleenverkeer
Aangezien de collectie van het Van Abbemuseum een publieke collectie is vinden we
het belangrijk dat deze verzameling voor het publiek toegankelijk is en zoveel mogelijk
getoond wordt. Belangrijk is wel dat we hiermee de conditie van de werken niet in
gevaar brengen. Daarbij houden we ons aan criteria en richtlijnen zoals die in het
museale veld gebruikelijk zijn. Bruikleenaanvragen beoordelen we op: concept en
belang van de tentoonstelling, professionaliteit van de aanvragende instelling, conditie
van de ruimtes wat betreft klimaat en beveiliging. Daarnaast spelen in de beslissing
mee: de conditie van het werk en uiteraard de beschikbaarheid.
Helaas hebben wij niet de capaciteit om de onkosten voor bruiklenen aan derden voor
eigen rekening te nemen. Bij bruiklenen buiten Nederland brengt het museum bij
toekenning van het bruikleen administratiekosten in rekening plus een aanvullend
bedrag per werk voor het maken van het conditierapport en de voorbereiding van het
transport. Binnen Nederland worden geen kosten in rekening gebracht, behalve
wanneer er sprake is van ‘out of pocket expenses’.
Bijlage 3 geeft informatie over het aantal bruiklenen in de afgelopen 10 jaar.
Actief bruikleenbeleid
Een ander resultaat van onze actieve focus op het koesteren en verzamelen van
relaties is ons nieuwe actieve bruikleenbeleid. Normaal komt namelijk het grootste deel
van onze bruikleenaanvragen van musea uit West-Europa en Noord-Amerika. Zij kennen
de wegen om bruiklenen aan te vragen en voldoen aan alle eisen rond klimaat en
veiligheid. Een consequentie hiervan is dat mondiaal gezien slechts een beperkt publiek
toegang heeft tot de collectie. Graag willen we ons publieksbereik in sociale in
geografische zin uitbreiden en ook kleinere en niet-museale openbare instellingen de
kans geven werken uit onze collectie te lenen. Het gaat met name om instellingen
buiten West-Europa en Noord-Amerika. Voor hen is het bijzonder moeilijk werken uit
verzamelingen in West-Europa en Noord-Amerika in bruikleen te krijgen. Het ontbreekt
hen aan financiële middelen, professionele kennis en de vereiste faciliteiten. Daarbij zijn
de gebieden waarin ze zich bevinden vaak onveilig, waardoor transport naar deze
gebieden moeilijk en risicovol is en daarom kostbaar. In de komende jaren willen we
daarom met een aantal geselecteerde instellingen een langdurige relatie opbouwen.
Met hen willen we kennis uitwisselen (o.a. door medewerkers uit te wisselen) om zo de
risico’s te verminderen en veilig transport en expositie mogelijk te maken. Met dit ‘actief
bruikleenbeleid’ willen we tevens een brede en urgente dialoog op gang brengen over
de toegankelijkheid van kunst in de wereld van vandaag.
Collectievorming context – bibliotheek en archieven
Een helder en coherent beleid voor de collectie context is een logisch gevolg van onze
aandacht voor het verzamelen van relaties. Juist primaire bronnen als schetsen,
correspondentie, maquettes en tentoonstellings efemera zijn van groot belang om niet
alleen het object te begrijpen, maar het relationele netwerk waarin het zich beweegt.
Hier zullen we inzicht geven in hoe we aan deze wens invulling geven.
Het concrete bibliotheek- en archiefbeleid valt uiteen in twee delen. Aan de ene kant
ligt de nadruk op het alledaagse aanschaffen van nieuwe publicaties en tijdschriften en
het bijhouden van het museumarchief. Aan de andere kant richt de bibliotheek en het
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archief zich op het verwerven en conserveren van primaire bronnen, zoals schetsen en
ontwerpen, en kunstenaarspublicaties. Het beleid besproken in dit document spitst zich
toe op de tweede categorie. Hier zal dit beleid besproken worden binnen dezelfde
structuur als de collectie kunstwerken.
Criteria

Tijdsperiodes
-1900 – 1959
Voor de bibliotheek is het, in tegenstelling tot de collectie kunstwerken, vaak wel
mogelijk om primaire bronnen of relevante documenten aan te kopen of over te nemen
als ze onderdeel van een archief zijn. Stromingen waar we ons in deze periode op
richten zijn: Expressionisme, École de Paris en religieuze kunst. (Stromingen en tendensen
die in het beleid van Edy de Wilde centraal stonden.) Daarnaast hebben we met name
interesse in bronnen met betrekking op de Lissitizky-collectie en de Russisch
Constructieve kunst.
Het in 2008 geschonken archief, de bibliotheek en een aantal werken van prof. Jan
Slothouber hebben dit deel van de collectie verrijkt door een meer hedendaagse
component van de stroming. De schenking biedt de mogelijkheid verbanden te leggen
met de collectie van het Van Abbemuseum. omdat de wijze waarop de Neoconstructivist Slothouber zijn ontwerpen heeft gemaakt en de daarbij behorende
filosofie heeft opgetekend verwant is aan de manier waarop El Lissitzky zijn veelzijdig
oeuvre heeft vormgegeven.

-1960 – 1989
Kunstenaarspublicaties en mogelijke primaire bronnen zoeken we in deze periode
vooral over de stromingen: Zero en Nul, Minimal Art, Conceptuele kunst en Fluxus. (Beleid
Leering, Fuchs en Debbaut) Het prof. Jan Slothouder-archief is ook voor dit deel van de
collectie door de relaties met Minimal Art van belang. Er zijn bijvoorbeeld sterke
parallellen te trekken met hetgeen kunstenaars als Sol LeWitt onderzochten in termen
van standarisering en systematisering. Daarnaast was Jan Slothouber vriend en
vakgenoot van de oud-directeur van het Van Abbemuseum Jean Leering en zijn de
collegedictaten een belangrijke bron over de Neo-Constructivistische ideologie .
Aandachtsgebied voor deze periode zijn ook de uitingen van ‘underground’bewegingen. Deze publicaties zijn van belang omdat ze een tegenbeweging op de
‘gevestigde orde’ vertegenwoordigen. Ze zijn daarmee exemplarisch voor de uitingen
van de institutionele kritiek door kunstenaars die in deze jaren opkwam. Deze
alternatieve publicaties functioneerden als (subculturele) podia voor het inhoudelijke
debat tussen kunstenaars en vormen een primaire bron voor verder onderzoek naar de
mechanismen die de kunstwereld hebben beïnvloed. Om dit gebied op een optimale
manier uit te breiden werkt de bibliotheek aan de opbouw van een alternatief netwerk.
Door de aankoop en schenkingen van pamfletten, kunstenaarstijdschriften en mailartuitingen kan deze collectie ‘underground’ publicaties worden uitgebreid. Zo heeft de
bibliotheek bijvoorbeeld The Madison Collages, van de Amerikaanse kunstenaar D.A.
Levy verworven (Cleveland, OH: Offense Fund, 1975), en werd in 2009 een aantal
zeldzame door de Hongaarse kunstenaar kunstenaar György Galantai opgerichte
Artpool-uitgaven aangekocht. Ook werden o.a. de volgende kunstenaarstijdschriften
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verworven: Pages. International Magazine of the Arts, 1970-72, met werk van o.a. Dieter
Rot, Ben, Valoch, DSH, , Amodulo-Art, Timm Ulrichs, Tom Philips, Robert Filliou, Arias-Mission
en het alternatieve tijdschrift KROCKLOK – No. 1-4, van het Writers Forum te Londen uit
1971-73. Naast het bekende tijdschrift Tlaloc (reeds onderdeel van de collectie) is dit
tijdschrift gespecialiseerd in concrete poëzie en vormde het een belangrijk podium
voor de ontwikkeling van de visuele poëzie.

-

1989 – heden

In deze periode zijn de hierboven omschreven interessegebieden richtinggevend. We
proberen belangwekkende kunstenaarspublicaties en eventueel interessante archieven
te verwerven of te huisvesten om zo een duidelijke en coherente collectie te vormen
voor onderzoek en het maken van tentoonstellingen. Vooral de experimenten met de
Living Archive-presentaties laten zien hoe de contextualiserende collectie niet alleen
een passief onderdeel van het museum is, maar een sleutelfunctie speelt in het collectieen tentoonstellingsbeleid. Een bijzondere aanvulling voor deze periode is de
bibliotheek en archief van de Gate foundation. In de komende periode zouden we ook
graag het archief van René Daniëls willen overnemen.

Interessegebieden
De interessegebieden ‘Art & Social Change’, ‘Art & Economy/Law, ‘Art &
Identity/Collectivity en ‘Art & Context’ zijn in de bibliotheek en de archieven
vertegenwoordigd met kunstenaarspublicaties en relevante archieven, naast de
reguliere publicaties en tijdschriften. Voor een brede blik op dit deel van de collectie
spelen gastconservatoren en onderzoekers een grote rol. Zij komen vaak uit een
andere context en nemen kennis en een netwerk mee. Door voor deze gasten
publicaties aan te kopen noodzakelijk voor hun werk, verrijken we dit deel van de
collectie op krachtige wijze. Daarnaast is het museum een structurele samenwerking
aangegaan met de Universiteit van Hildesheim, met als gevolg dat een promovendus in
het museum onderzoek doet dat raakvlakken heeft met onze interessegebieden.
Aankopen in verband met dit onderzoek kunnen eveneens de collectie context
verbreden.
Structurele aspecten van het collectiebeleid context
Schenkingen en langdurige
langdurige bruiklenen van derden
De bibliotheek en het archief verwelkomen schenkingen van relevant archiefmateriaal
over tentoonstellingen uit de eigen tentoonstellingsgeschiedenis en/of kunstenaars die
in de kunstcollectie zijn vertegenwoordigd. Bij schenking of bruiklenen zullen de
auteursrechtelijke en archiefrechtelijke bepalingen altijd worden nageleefd.
Door het Vriendenbibliotheekfonds was de bibliotheek in staat om onze verzameling
actief uit te breiden, met publicaties, multiples en andere uitgaven in kleine oplages van
hedendaagse kunstenaars die verwantschap vertonen in hun werk met de ‘historische’
collectie kunstenaarsboeken.
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BiblitoheekBiblitoheek- en archiefpresentaties
Door het archief van het museum in te zetten in het Living Archive - project groeit het op
drie manieren. De orale geschiedenis wordt geactiveerd door elementen van het
archief aan het publiek te tonen. Het archief groeit in omvang door schenkingen van
derden die geïnspireerd worden door het Living Archive om aanvullingen uit de eigen
privé-archieven te doneren. De inhoud van het archief wordt door de steeds
veranderende vraagstellingen van het Living Archive ondervraagd en geactualiseerd
op een wetenschappelijk niveau. Zo ontving de bibliotheek, naar aanleiding van het
Living Archive-project: Het Apollohuis, een donatie van het voormalig hoofd kunst en
cultuur van de Gemeente Eindhoven Ab Hofstee. Het betrof zijn persoonlijke archief
over Eindhovense kunstenaars, kunstenaars uit de regio en documentatie over
regionale kunstenaarsinitiatieven.
Actieve benadering archiefvorming
Bij onze huidige en toekomstige aanwinsten intensiveren we onze pogingen om
aanvullend materiaal van de kunstenaar te verkrijgen waaronder op audio of video
geregistreerde interviews waarin toekomstige presentatiemogelijkheden en
conserveringsopties aan de orde komen. Dit moet het mogelijk maken voor
toekomstige conservatoren om beter onderbouwde beslissingen te nemen over de
wijze waarop zij onze hedendaagse kunst willen tonen. De neerslag van deze
registraties worden gearchiveerd in het collectiearchief.

17

2.3

Registratie en documentatie

De registratie van de collectiekunstwerken vindt plaats met behulp van het digitale
collectiebeheersysteem TMS dat in 2000 in gebruik is genomen. Dit systeem vormt
tevens de basis voor de digitale ontsluiting van de collectie voor het publiek. Het
programma bevat uitgebreide mogelijkheden voor de documentatie van individuele
kunstwerken. In 2003 is de collectie opnieuw geïnventariseerd en zijn de belangrijkste
gegevens gecontroleerd.
In het collectiearchief kunstwerken bevindt zich per kunstwerk een apart dossier met
daarin alle beschikbare informatie over aankoop, installatie, conservering en
restauratie. Dit archief wordt door de afdeling collectie kunstwerken aangevuld en
uitgebreid. Daarnaast is gestart met de aanleg van dossiers met publicaties over de
kunstenaars en de individuele werken in deze collectie.
Stand van zaken
In september 2009 omvatte de collectie kunstwerken in totaal 2779 inventarisnummers.
Alle objecten zijn op basisniveau geregistreerd in TMS. Daarnaast is van een groot
aantal werken uitgebreidere documentatie in TMS aanwezig. Ca. 85 % van de
inventarisnummers is voorzien van een of meer digitale afbeeldingen. De overige
werken worden digitaal gefotografeerd tijdens hun eerstvolgende presentatie in het
museum en kunnen gebruikt worden voor publicatie. Voor intern gebruik maken we
digitale foto’s van onderdelen en verpakkingen van kunstwerken. Prioriteit ligt daarbij
op de nieuwe aanwinsten en de werken die in huis worden getoond of worden
uitgeleend.
In 2009 is de digitalisering voltooid van de registratie van de 1047 werken van de
Stichting René Daniëls die het Van Abbemuseum in langdurig bruikleen heeft.
De kunstenaarsboeken zijn geregistreerd en beschreven in het bibliotheeksysteem
VUBIS Smart. Daarnaast zijn de geschonken bibliotheek en kunstenaars – en
bedrijfsarchieven van Gate foundation en de schenking van de erven Slothouber in
hetzelfde systeem ontsloten. Allen zijn in de online catalogus van de bibliotheek te
raadplegen via de website van het museum.
Standplaatsbeheer
De standplaatsregistratie is volledig gedigitaliseerd. In 2003 is een nieuwe
standplaatscodering ingevoerd. Daarbij zijn standplaats, verpakking en kunstwerk
voorzien van een barcode. Momenteel worden ook de onderdelen van de kunstwerken
voorzien van een onderdeelnummer en een barcode. Prioriteit hebben de nieuwe
aanwinsten en de kunstwerken die tentoongesteld of uitgeleend worden. Het
barcodesysteem is gekoppeld aan TMS, waarin de standplaatsen kunnen worden
opgevraagd. De standplaatsregistratie van (zowel) de Eigen Collectie (als inkomende en
uitgaande bruiklenen) is actueel en compleet.
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Aanpassing werkprocessen
De invoering van TMS heeft veranderingen meegebracht voor de werkprocessen rond
de collectie (registreren, documenteren, opslaan, uitlenen, verzenden, conserveren en
restaureren). Deze veranderingen hebben tot doel de efficiëntie van de werkprocessen
te verhogen en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen. De
beschrijving van de nieuwe werkprocessen is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek Van
Abbemuseum. De functies registreren, documenteren, opslaan, uitlenen en inspecteren
zijn beschreven. Het Kwaliteitshandboek wordt actueel gehouden door de TMS
gebruikers. Naast dit Kwaliteitshandboek is voor de bibliotheek met de collectie
kunstenaarsboeken en de archieven – gebaseerd op de archiefwettelijke condities een gebruikershandleiding ontwikkeld.
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2.4

Behoud en beheer

Preventieve conservering
De depots en tentoonstellingsruimtes in de nieuwbouw voldoen aan de huidige
standaards op het gebied van passieve conservering. In de tentoonstellingsruimtes zijn
temperatuur en luchtvochtigheid, luchtfiltering en verlichting computergestuurd
reguleerbaar. Het invallende daglicht wordt gefilterd met behulp van UV-werend glas.
De drie depots zijn voorzien van gescheiden, computergestuurde en volledig regelbare
beheersystemen voor luchtvochtigheid, temperatuur en luchtfiltering. Ook de inrichting
van de depots (kasten, rekken) voldoet aan de nieuwste normen.
Het grote buitendepot is niet voorzien van een klimaatbeheersysteem maar voldoet
door zijn bouwconstructie aan alle klimaateisen.
Het depot van de bibliotheek en archief voldoen aan de nieuwste normen. Het
calamiteitenplan is vervaardigd en goedgekeurd door het RHC (Regionaal Historisch
Centrum) en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in 2009.
In verband met de aankoop van een aantal grote installaties was uitbreiding van de
capaciteit van het buitendepot nodig. Aan het vloeroppervlak van 640 m2 is 360 m2
toegevoegd. In juli 2007 is deze uitbreiding in gebruik genomen.
Actieve conservering
Wat betreft de actieve conservering is de stand van zaken als volgt:
De werken op papier zijn - voor zover mogelijk - voorzien van zuurvrije passepartouts en/of opslagdozen. Deze materialen dienen na 10 jaar vervangen te
worden. Voor de vervanging van de zuurvrije dozen gebruiken we nieuw
ontwikkelde dozen die pas na 20 jaar aan vervanging toe zijn.
Van de schilderijen heeft 90% een beschermende achterwand nodig. Daarvan is
80% gerealiseerd. Het resterende deel wordt uitgevoerd wanneer daar
aanleiding toe is (bijvoorbeeld bij langdurig transport van de werken bij uitleen).
De schilderijen zijn - indien mogelijk - voorzien van een professioneel
ophangsysteem.
De opslagwijze van grote sculpturen en complexe installaties is een zaak van
voortdurende zorg en investering. De invoering van TMS maakt het mogelijk
onderdelen van complexe installaties gescheiden op te slaan, waardoor het
natuurlijke materiaalverval kan worden vertraagd. Prioriteit ligt bij de nieuwe
aanwinsten. Alle gebruikte conserveringsmaterialen voldoen aan de huidige
normen. Voor de opslag van de objecten in de depots zoeken we naar meer
gestandaardiseerde methodes gebaseerd op het Europese pallet- en
containerformaat. Door aan te sluiten bij Europese logistieke standaardsystemen
kunnen kosten en tijd bespaard worden bij opslag en transport. In 2008 hebben
we geëxperimenteerd met een nieuw aluminium montageprofiel, het Boikon
profiel, om objecten in een frame te kunnen conserveren. Dit systeem willen we in
2009 en 2010 met grote regelmaat gaan gebruiken.
Wat betreft de conservering van de videowerken sluit de werkwijze aan bij de
normen zoals geformuleerd in het project Conservering videokunst van de
Stichting Behoud Moderne Kunst. De gehele collectie videokunst is
geconserveerd op Betacam analoog of Betacam digitaal. Van elk werk is een
vertoningkopie op dvd gemaakt. Nieuwe werken worden zoveel mogelijk
aangekocht op Betacam digitaal.
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Conservering van fotowerken is een apart kennisgebied, waarmee het museum
nog niet veel ervaring heeft. Wel is geïnvesteerd in opleidingen voor enkele
medewerkers van de afdeling behoud en beheer. Dit heeft geresulteerd in een
actiever conserveringsbeleid om de fotowerken uit de collectie onder de juiste
condities te kunnen tonen. Alle fotowerken zijn inmiddels opgeslagen in
materiaal dat geschikt is voor de conservering van foto’s (PAT-getest materiaal).
Een echt conserveringsplan ontbreekt nog.
Voor de films die voor 1989 zijn aangekocht moet een conserveringsplan worden
opgesteld.
Voor de films die na 1989 zijn aangekocht geldt dat het origineel extern is
opgeslagen en wordt geconserveerd.
Vanaf de jaren zestig is het gebruik van vergankelijke materialen en kunststoffen
in kunstwerken steeds algemener geworden. De conservering van deze
materialen is de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt geworden. Vooral
de conservering van kunststof vraagt om extra kennis en aandacht.
Medewerkers van de afdeling behoud en beheer volgen de ontwikkelingen in dit
vakgebied via cursussen en werkgroepen van het ICN.

Complexe installaties
Met de veranderende hoedanigheid van het kunstwerk neemt ook het aantal complexe
installaties in de collectie toe. Voorbeelden hiervan zijn werken als SLOTO - The Secret
Life of the Onion, 2002-3, Piccadilly Circus, 2003 van Paul McCarthy en No Ghost Just a
Shell, 1999-2002 van Pierre Huyghe en Philippe Parreno, Repetition, 2005 van Artur
Zmijewski en Maria Eichhorn Aktiengesellschaft, 2002 van Maria Eichhorn. Deze werken
zijn complex wat betreft hun installatie of bevatten procesmatige aspecten, die
duidelijk maken dat het kunstwerk zijn statisch karakter verloren heeft en continu in
verandering is. De registratie, documentatie, conservering en restauratie van deze
werken vraagt om een geheel nieuwe benadering. Een installatieplan, informatie over
de condities waaronder het werk kan worden geïnstalleerd (zowel in artistieke zin als
wat betreft conservering en restauratie), documentatie van de opstellingen in het
verleden, richtlijnen voor installatie in de toekomst gekoppeld aan de interpretatie die
het werk wil oproepen, zijn geen overbodige luxe. Inmiddels hebben we enige ervaring
hiermee opgedaan en onze kennis uitgebreid door deelname aan het project
Preservation and re-installation of installation art, dat is gerealiseerd door het ICN i.s.m.
een groot aantal musea in Europa met een financiële bijdrage van de Europese Unie in
het kader van het Culture 2000 programma. Om de opgedane kennis in praktijk te
brengen, wordt vanaf 2007 jaarlijks extra budget vrijgemaakt. Daarmee worden de
meest complexe installaties in de collectie voorzien van een installatiehandleiding.
Doel daarvan is de betreffende informatie beter te bewaren en toegankelijk te maken,
de opbouw van de werken efficiënter te laten verlopen en de kans op schade te
verminderen. De prioriteit ligt daarbij bij de nieuwe aanwinsten en de complexere
installaties die in het museum worden gepresenteerd.
Restauratie
Het Van Abbemuseum heeft geen restauratoren in vaste dienst. De conservator
collectie is verantwoordelijk voor de uitvoering van restauraties en onderhoudt
daartoe contacten met diverse freelance restauratoren. Restauraties aan de ‘klassieke
werken’ in de collectie en de werken die regelmatig worden getoond of uitgeleend
hebben prioriteit.
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2.5

Collectiepresentaties

Play Van Abbe
Tussen 2006 en 2009 hebben we geëxperimenteerd met een nieuw presentatiemodel
voor onze collectie, Plug In, de collectie anders en het Living Archive-project.
Aanvankelijk was het onze bedoeling deze projecten af te sluiten met een presentatie
van enkele maanden waarin we nieuwe modellen en mogelijkheden voor
collectievorming en presentatie zouden tonen. Het voorbereidend onderzoek hiervoor
is gedaan in samenwerking met het ICN, Amsterdam. Alleen groeide gedurende
voorbereiding het gevoel dat de eerste opzet van dit project niet radicaal genoeg
was. We kregen de indruk dat onze presentatie een geïsoleerd voorbeeld zou worden
e
en niet de brede vraag naar het functioneren van het kunstmuseum in de 21 eeuw zou
openbreken; een vraag waarvan de urgentie ons in de afgelopen jaren beklemmend
duidelijk is geworden. Om deze reden hebben we besloten het project substantieel uit
te breiden in ruimte en tijd. In concreto betekent dit dat we gedurende anderhalf jaar
vrijwel geen tijdelijke tentoonstellingen zullen maken en ons enkel zullen concentreren
op presentaties met en rond de collectie. De naam van dit experimentele programma
is: Play van Abbe. Het opent 28 november 2009.

Play van Abbe bestaat uit tentoonstellingen, projecten, performances, lezingen en
discussies, alle op directe wijze verbonden aan het idee van het museum en zijn
collectie. Aanleiding voor dit grootschalige zelfonderzoek zijn de wereldwijde sociale,
economische, technologische en (geo)politieke veranderingen in de afgelopen twintig
jaar. Deze ontwikkelingen dwingen ons fundamenteel te reflecteren op de identiteit en
het doel van een museum voor hedendaagse kunst in de 21e eeuw. Wat is eigenlijk de
rol van het museum in de 21e eeuw? Welke codes en conventies zijn er binnen het
museum geldig, hoe zijn ze ontstaan, en zijn ze nog actueel? Kunnen we ze
veranderen? En hoe kan het museum in de toekomst zijn rol vervullen als plek voor
inspiratie, verbeelding en reflectie? Hoe kan het zijn functie als kennisinstituut en
‘collectief cultureel geheugen’ verder uitbouwen? Hoe verhoudt het zich tot de
hedendaagse wereld? We gaan deze vragen op speelse, maar kritische wijze
onderzoeken in samenwerking met bezoekers, kunstenaars, (gast)conservatoren,
onderzoekers en instellingen uit binnen- en buitenland. Zo willen we zowel in
theoretische als in praktische zin een bijdrage leveren aan deze belangrijke
vraagstelling.
Het programma is onderverdeeld in vier hoofdstukken, ieder met een eigen thema:
- The Game and the Players / Het spel en de spelers
- Time Machines / Tijdmachines
- The Politics of Collecting - The Collecting of Politics
- The Tourist, the Pilgrim, the Flaneur (and the Worker) / De toerist, de pelgrim, de flaneur
(en de werker)
In ieder hoofdstuk worden aan het thema gerelateerde vragen en onderwerpen ter
discussie gesteld. Naast individuele kunstwerken en artistieke visies onderzoeken we het
museum als model en schrikken zelfs niet terug om een belangrijke, exemplarische
tentoonstelling opnieuw tonen. Daarbij bevat elk hoofdstuk een interventie of
interruptie: een project dat inbreekt op het thema van het hoofdstuk en de grenzen van
het thema en van de museale praktijk aftast. In de periode dat tentoonstellingen
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wisselen kunnen bezoekers achter de schermen van het museum kijken, de ‘change
over’ periode. Tot slot worden de vier hoofdstukken van Play Van Abbe aangevuld met
lezingen en discussies, een onderzoekstraject, een internationale meerdaagse
symposium en publicaties.
Voor een lijst van collectiepresentaties in 2008-2009 zie bijlage 5.
Bibliotheek en archief
De collectie van de bibliotheek en archief worden in de toekomst actief en zichtbaar
ingezet in Play Van Abbe.
In de bibliotheektentoonstellingen zal de nadruk liggen op de presentatie van de eigen
collectie kunstenaarsboeken, underground tijdschriften en pamfletten. Vergelijkbaar
met de probleemstellingen in Play Van Abbe, zullen ook de bibliotheek en het archief
hun collecties en functioneren aan een kritische reflectie onderwerpen. De ervaringen
die zijn opgedaan met projecten als Living Archive en de experimenten met het
tentoonstellen in een bibliotheekomgeving vormen het uitgangspunt voor een
mogelijke verdere integratie van de collecties waarin contextueel materiaal en het
kunstwerk zelf op verfrissende, open wijze getoond kan worden.
Bibliotheektentoonstellingen
Sinds de opening van de nieuwbouw van het museum is de bibliotheektentoonstelling
een vast programmaonderdeel, bestaande uit werken op papier en
kunstenaarsboeken. De uitdaging voor deze tentoonstellingen is om het traditionele
statische tentoonstellingsmodel voor boekpresentaties te doorbreken om tot een meer
intense en betrokken presentatie te komen. We willen de proberen het publiek niet
alleen het boek te tonen maar het gevoel geven dat het contact maakt met de inhoud.
Gedurende de afgelopen jaren heeft de bibliotheek samen gewerkt met andere
bibliotheken, kunstenaars, ontwerpers en verzamelaars van kunstenaarsboeken. Deze
samenwerkingsverbanden zullen we ook in de toekomst voortzetten.. De bibliotheek
maakt voor haar presentaties gebruik van de digitale faciliteiten alsmede de
functionaliteiten en de typische kenmerken die aan een bibliotheek worden toegekend.
Ook worden lezingen, kunstenaarsgesprekken, studiedagen en cursussen of activiteiten
in samenwerking met kunstacademies georganiseerd.
Archieftentoonstellingen
Sinds 2006 loopt het project Living Archive, waarin we experimenteren met de
integratie van presentatie van contextueel materiaal en kunstwerken. We proberen het
archief op dynamische wijze in te zetten om discussies te openen en inzicht te geven in
de gang van zaken ‘achter de schermen’. In de toekomst zal het Living Archive-project
met het Plug In - project samensmelten in Play Van Abbe. Daarmee worden het archief
en de bibliotheekcollectie nog actiever ingezet in de primaire processen van het
museum.
Voor een lijst van bibliotheektentoonstellingen en archiefpresentaties in 2006-2009, zie
bijlage 5.
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2.6

Bemiddeling

Het Van Abbemuseum heeft als taak om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen
met beeldende kunst en stelt zich als doel om kritische reflectie op de relatie tussen
kunst en de samenleving mogelijk te maken. Bij het uitvoeren van die taak neemt
bemiddeling een steeds belangrijker plaats in. Er is bij het publiek grote behoefte aan
informatie en ondersteunende activiteiten in het museum. Het Van Abbemuseum wil een
levendige, leerzame en creatieve ontmoetingsplek zijn. En dergelijke plekken moeten er
ook buiten het museum gecreëerd worden. Het museum streeft ernaar een meer divers
publiek te bereiken en daarmee duurzame relaties op te bouwen. Het doel is te komen
tot een programmering die voor én door het publiek opgezet is.
Met de twee kernpunten van het museum - radicaliteit en gastvrijheid - voor ogen is een
aantal doelen voor bemiddeling geformuleerd:
- Actieve participatie; de persoonlijke ontmoeting en de uitwisseling met
bezoekers staan centraal
- wordt veel ruimte gelaten voor individuele interpretaties en meningen, voor
contexten en lagen
- Bemiddeling wordt pro-actief in plaats van re-actief
Mondelinge informatie
Drie jaar geleden is de keuze gemaakt om meer in te zetten op mondelinge informatie.
Het grote voordeel van mondelinge informatie is dat deze meteen afgestemd wordt op
het niveau van de vragensteller. Onze gastheren, gastvrouwen en cicerone (de
museumvraagbaak) zijn de laatste jaren steeds meer getraind op het vlak van
publieksbemiddeling, waarbij het niet alleen gaat om het beantwoorden van de
vragen vanuit ons publiek, maar ook het (actief) aangaan van een gesprek rond de
getoonde kunstwerken. Onze cicerone volgen cursussen op het gebied van
gesprekstechnieken. En onze gastheren en gastvrouwen (allen vrijwilligers) nemen (o.l.v.
de cicerone) eens per maand deel aan intern georganiseerde bijeenkomsten waarin
we aan de hand van discussies en opdrachten dieper ingegaan op de lopende
tentoonstellingen. In deze bijeenkomsten komen ook gesprekstechnieken aan bod,
voorop staat het verwoorden van wat je ziet en ervaart bij het kijken naar kunstwerken
en hoe je dit kunt inzetten in een gesprek met de bezoeker.
De cicerone heeft als nieuw fenomeen in de Nederlandse museumwereld, veel positieve
reacties gekregen van collega musea in binnen en buitenland. Wij stellen onze kennis
op dit gebied graag beschikbaar. Ook ons publiek raakt steeds beter bekend met de
cicerone, waardoor het publiek de dialoog ook daadwerkelijke steeds meer aan ‘durft’
te gaan. Binnen het Play van Abbe project zullen we de centrale positie van de cicerone
in de publieksbemiddeling en de aansturing van de gastheren en gastvrouwen verder
uitbreiden.
Schriftelijke informatie
Met een steeds grotere rol die weggelegd is voor de mondelinge informatie en het
activeren van het publiek, is het vanzelfsprekend dat we de inzet en vorm van
schriftelijke informatie moeten herzien. De komende jaren zullen we binnen het
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programma Play Van Abbe gaan experimenteren op dit gebied, waarbij we de
‘standaard’ informatiefolder gaan vervangen door middelen die dialoog en
uitwisseling stimuleren. Zo zullen we bijvoorbeeld de uitgebreide informatiefolders
vervangen door kleine prikkelende teksten die uitdagen tot een gesprek of verder
onderzoek. Deze teksten zijn terug te vinden op de titelkaartjes, entreetickets, posters,
etc.
Het publiek zal ook de gelegenheid krijgen zelf een bijdrage te leveren aan de
schriftelijke informatie, door het toevoegen van eigen sleutelwoorden, die getoond
worden op de titelkaartjes. Op deze manier willen we meer persoonlijke ingangen tot
de kunst creëren en de bezoeker uitdagen tot reflectie en hem of haar de gelegenheid
geven kennis te nemen van de interpretaties van andere bezoekers. Deze
sleutelwoorden (toegekend door museummedewerkers én bezoekers) worden ook
toegevoegd aan de ‘Collection Online’, waardoor de collectie ook aan de hand van
deze sleutelwoorden doorzocht kan worden. Dit project is ontstaan door onze
ervaringen met het Kijkdepot, waar de geschreven motivaties van de aanvragers
(user-generated content) in de zaal bij de gekozen werken getoond worden. Deze
persoonlijke verhalen motiveren andere bezoekers om tot een eigen reflectie te komen.
Educatief aanbod
Ook ons educatief aanbod zal de komende jaren verder worden aangepast en
uitgebreid. Zo zal de vorm van de rondleiding steeds meer veranderen in een
‘wandelgesprek’ en zullen de cursussen steeds meer de vorm van een
workshop/discussie krijgen. De activiteiten voor kinderen en jongeren zijn al verder
ontwikkeld op het gebied van actieve participatie. In deze context staat ‘het gesprek’ al
geruime tijd centraal in de begeleiding van een groep in het museum. Met de
dialoogvorm zetten we binnen deze bijeenkomsten in op de eigen creativiteit om meer
te weten te komen over onze werken in de collectie. De ervaringen die we hier hebben
opgedaan worden nu ingezet in de verdere ontwikkeling van de publieksbrede
activiteiten.
Projectruimte
Veel van onze educatieve activiteiten vinden nu plaats ‘achter de schermen’. We gaan
deze de komende jaren een plaats geven in het museum en het aanbod verder
uitbreiden. Zo willen we een levendig museum creëren, dat de bezoeker (ook die niet
aan de activiteit deelneemt) stimuleert actief te participeren en te reflecteren.
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat ons ‘standaard’ aanbod niet meer volstaat
op het gebied van onze eigen wensen en de wensen van buiten af. De bezoekers (en
partners) willen steeds intensiever betrokken raken bij het museum. Ze willen meer
inzichten krijgen over de collectie door middel van intensievere (samenwerkings)
projecten. Dit nodigt ons uit het aanbod verder uit te breiden en mogelijkheden te
creëren om meer flexibel in te kunnen springen op interne en externe wensen. Er is een
extra project ruimte in het leven geroepen om het tekort dat nu aan educatieve ruimtes
bestaat op te vangen en groei mogelijk te maken. De bezoeker is van harte welkom om
in deze ruimte rond te kijken bij de verschillende activiteiten, om zelf informatie op te
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zoeken, andere museumbezoekers te ontmoeten en te praten met medewerkers van
het museum.
Nu volgt er een aantal voorbeelden van activiteiten. Deze activiteiten worden niet
alleen georganiseerd om de betrokkenheid van onze (nieuwe) contacten verder uit te
breiden, maar deze activiteiten met externe (educatieve) partners laten ons publiek
kennis maken met de verschillende interpretaties en contexten die rond een collectie
kunnen ontstaan.
- Via bijvoorbeeld ‘artist talks’, gesprekken met curatoren en het aanbieden van
een publiekstoegankelijke werkruimte voor kunstenaars, willen we een meer
actieve rol geven aan degenen die voor het publiek achter de schermen actief
zijn. Op deze manier maken we ook meer gebruik van onze museumspecifieke
kennis.
- Op dit moment organiseren we al met partners in het onderwijs (van
basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs) en naschoolse opvang
kunstprojecten die gekoppeld zijn aan onze collectie. De resultaten worden in
het museum gepresenteerd. Deze projecten willen we verder uit gaan breiden.
Met een aantal scholen in de regio Eindhoven zijn al afspraken gemaakt en
maakt de kennismaking met de collectie van het Van Abbemuseum een
integraal deel uit van het curriculum.
- Het Kijkdepot zal ook een onderdeel uitmaken van deze projectruimte. Naast
het tonen van de publieksaanvragen, zullen we de toepassingen van het
Kijkdepot verder uitbreiden. Een aantal voorbeelden zijn: het organiseren van
bijeenkomsten van mensen die dezelfde werken hebben aangevraagd. Deze
bijeenkomsten hebben tot doel relaties te ontdekken en deze met het museum
te intensiveren. Ook zetten we het Kijkdepot meer rechtstreeks in ten behoeve
van de kunstprojecten met onze onderwijspartners.
- Van een aantal bekende werken in de collectie is een replica gemaakt. Deze
werken, variërend in maat, techniek en periode, zijn op een hoogwaardige
manier gereproduceerd en vormen het begin van het Replica museum. De
replica’s worden op dit moment gebruikt om ons publiek de mogelijkheid te
geven zelf tentoonstellingen te maken (en kan ook ingezet worden op externe
locaties). Met een aantal groepen uit het bedrijfsleven zijn al workshops gedaan
waarin een museumzaal werd ingericht met replica’s en de reacties waren erg
enthousiast.
Digitale audio informatie
De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar verschillende manieren om
audio informatie in het museum aan te bieden. We dachten de oplossing gevonden te
hebben door deze informatie aan te bieden via de mobiele telefoons van onze
bezoekers. De verhalen en statements zouden aangeboden worden via 040 nummers
en via internet. Helaas is gebleken dat dit systeem niet voldoet aan onze
kwaliteitseisen. Uit verder onderzoek is gebleken dat het implementeren van een ‘eigen’
audio guide systeem (met eigen hardware) te kostbaar is. We hebben ervoor gekozen
de komende jaren prioriteit te geven aan het verder ontwikkelen van de mondelinge
informatie en het opzetten van een projectruimte met activiteitenprogramma.
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De ideale balans
We zoeken naar een balans tussen intuïtief ontdekken (door bijvoorbeeld het
‘sleutelwoorden project’), informele uitwisseling (zoals de gesprekken met de cicerone)
en kennisoverdracht (zoals het zichtbaar maken van de verschillende lagen en
contexten bij de getoonde werken). De entreehal gaat in de bemiddeling een steeds
belangrijkere rol spelen. Dit is de plek waar de bezoeker welkom geheten wordt en zijn
eerste indrukken opdoet. Persoonlijk contact (en begeleiding) en een goed overzicht
van de projecten en activiteiten in het museum moeten de bezoeker helpen om zijn
eigen tocht door het museum te maken.
Bemiddeling buiten het museum
Naast de vernieuwingen op het gebied van publieksbemiddeling binnen het museum ,
is het ook tijd om nieuwe gebieden te verkennen buiten het museum. Een groot aantal
mensen (die leven in de directe omgeving van het museum) komen nooit in aanraking
met kunst en cultuur en ons museum. Het Van Abbemuseum heeft als doel gesteld zoveel
mogelijk mensen te betrekken bij creativiteit en kunst, door met een aantal publieke
programma's naar buiten treden, met gastvrijheid en kennisuitwisseling als motto.
Ter voorbereiding hebben we contact gelegd met professionals die werkzaam zijn met
bepaalde doelgroepen en peilen we de behoeftes en ambities van groepen inwoners
van de stad. Op deze manier bereiken we een zo breed mogelijk publiek in de directe
omgeving van het museum, waar we de komende drie jaar een aantal publieke
programma’s voor ontwikkelen. Het museum als openbare plek in het centrum van de
stad toont op deze manier zijn betrokkenheid bij de omgeving. Het doel is om nieuwe
en duurzame relaties te ontwikkelen met groepen en individuen in de omgeving van
het museum. In het ontwikkelen van die relaties vervult het museum een creatieve rol.
Wat die rol precies inhoudt, hangt af van de projecten die samen met deze groepen
opgesteld worden.
Voor de komende periode zijn drie doelgroepen vastgesteld:
- jongeren buiten schoolverband
- (kracht)wijken
- groepen uit het bedrijfsleven.
Met een groep jongeren is inmiddels het Gothzooi-project gestart. Deze groep werkt
met museumdocenten aan een serie culturele manifestaties. Dit doen de jongeren in
hun vrije tijd en buiten schoolverband.
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2.7

Onderzoek

Onderzoeksgebieden
Een van de kerntaken van het museum is het doen van onderzoek. Het Van
Abbemuseum concentreert zich op twee gebieden:
- onderzoek naar de geschiedenis en de ideologie van musea als publieke
instellingen in het algemeen
- onderzoek naar de collectie in al haar facetten en naar belangrijke artistieke
posities die daarin worden gerepresenteerd.
De komende jaren worden de volgende onderzoeken gerealiseerd:

Play Van Abbe - onderzoek
Het museum is van oudsher een erfgoedinstituut met een kennisopdracht en heeft
daarin zowel een bemiddelende als een faciliterende functie. Het past nieuwe
theorieën toe en biedt ruimte voor onderzoek, dit in samenwerking met kennisinstituten
als universiteiten. In de afgelopen jaren zijn de specialismen die in het museum
samenkomen steeds verder uit elkaar gegroeid. Het onderzoek naar conserveren, de
ontwikkeling van de kunsttheorie (kunstgeschiedenis) en de professionalisering in
presentatie (curator) zijn drie gebieden die steeds meer verzelfstandigen binnen de
museumpraktijk. In Play Van Abbe willen we deze drie groepen weer met elkaar in
contact brengen, om zo de uitwisseling tussen kennisgebieden die voor het museum
van belang zijn te bevorderen. Play Van Abbe plukt daarbij de vruchten van eerdere
projecten als ‘Inside Installations’ van de Stichting Behoud Moderne Kunst (Amsterdam),
Instituut Collectie Nederland (Amsterdam), Tate (Londen), S.M.A.K. (Gent),
Restaurierungszentrum der landeshauptstadt Dusseldorf (Dusseldorf) en Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid).
In Play Van Abbe zullen onder de noemer Case-studies een aantal individuele werken uit
de collectie als uitgangspunt dienen voor verder onderzoek. Bij deze Case-studies
wordt samengewerkt met de Universiteit van Hildesheim, de Universiteit van
Amsterdam en een aantal onderzoekers van het Instituut Collectie Nederland (ICN).
Deze onderzoeken worden in presentaties toegankelijk gemaakt voor een breder
publiek.
Daarnaast zijn de reeds gedefinieerde interessegebieden (paragraaf 2) richtinggevend
voor het onderzoeksprogramma van het museum.
Autonomieproject
Een ander onderzoeksproject richt zich op de omstreden notie van de ‘autonomie van
de kunst’. Dit onderzoek komt voort uit de inzichten verworven in de Plug-In ’s, Living
Archive en de constante dialoog met kunstenaars over de status van hun werk en hoe
het te conserveren en te tonen. De in de collectieplan genoemde integratie van de
verschillende collecties is daarbij een duidelijk resultaat van dit groeiend inzicht. We
begrijpen echter dat de consequenties van deze herdefiniëring van het ‘autonomiebegrip’ een fundamentele wijziging in onze algemeen kunstbegrip betekend en hebben
daarom aansluiting gezocht bij verschillende instituten om dit thema te bespreken en te
onderzoeken.
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De deelnemende instituten aan deze dialoog zijn de Liverpool School of Art & Design,
de Universiteit van Hildesheim, het Lectoraal Kunst in de Publieke Ruimte en het Dutch Art
Institute. Deze instituten zullen in het komend jaar aandacht aan deze problematiek
besteden en in de zomer van 2010 in de vorm van een Summer School in het Van
Abbemuseum samenkomen om hun resultaten te bespreken en na te denken over
verder onderzoek.
Museale modellen - wetenschappelijk onderzoek naar de huidige museale
conventies
In juni 2009 is het Van Abbemuseum een lange termijn samenwerking met de
Universiteit van Hildesheim aangegaan om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen
in musea voor hedendaagse en moderne kunst. Onderdeel van deze overeenkomst is
dat een promovendus onderzoek doet in het museum naar ontwikkelingen binnen het
instituut. Doel hierbij is om de relaties tussen universiteit en museum te intensiveren om
de kennisuitwisseling tussen de theoretici en het veld te stimuleren. In de afgelopen
jaren hebben we al enige ervaring opgedaan in dit gebied, door bijvoorbeeld Shep
Steiner als gastconservator uit te nodigen. Ook het tweede deel in VAMPR serie van de
hand van Brian Holmes kunnen we hier noemen. Belangrijke praktijk studies op dit
gebied zijn de Plug In- en Living Archive-tentoonstellingen in het algemeen, maar vooral
projecten als die Lily van der Stokker in het bijzonder. In Play Van Abbe hoofdstuk 2
zullen we in een presentatie over museum modellen de eerste vruchten van deze
uitwisseling presenteren.
De huidige promovendus is Steven ten Thije, wetenschappelijke begeleiding bestaat uit
prof. dr. T. A. Lange en prof. dr. D. Cherry.
-

Het museum als archief

Het archief als concept vormt een van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen. Dit
onderzoek zullen we in samenwerking met de betrokken instituten van L’Internationale
uitvoeren. Onderzocht wordt op welke wijze we kunstwerken en kunstenaarsarchieven
(bijv. Julius Koller-archief) kunnen toevoegen aan een collectie zonder ze te
verplaatsten uit hun oorspronkelijke locatie in bijvoorbeeld Latijns-Amerika of het
Midden-Oosten. Op deze manier wordt informatie niet verplaatst (van de armen naar
de rijken) maar gedeeld waardoor kennis meer en meer toegankelijk wordt gemaakt.
L’Internationale zal dit onderzoek en de daaruit voortvloeiende archieven uitwisselen
waardoor de instituten volledige toegang tot elkaars collecties en archieven krijgen.
Daarnaast onderzoeken we hoe we deze bronnen via internet toegankelijk kunnen
maken. Deze studie zal langer duren dan twee jaar, maar we verwachten de eerste
resultaten in de loop van 2010.
Wanneer we de kunstcollectie begrijpen als een archief, opent dat de mogelijkheid om
deze verzameling op nieuwe, grensverleggende manieren te benaderen. Naast een
collectie kostbaarheden wordt het een verzameling die - afhankelijk van de
belangstelling en de doelstelling van de onderzoeker - vanuit verschillende
invalshoeken bekeken en geïnterpreteerd kan worden. Bovendien biedt deze
benadering de mogelijkheid om te ontsnappen aan de obsessie met het kunstwerk als
origineel waardoor het kunstwerk weer toegankelijk wordt en de beelden en ideeën
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beschouwd kunnen worden als informatie die geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast
biedt het archief- en documentatiemateriaal de mogelijkheid om een bredere context
aan het individuele kunstwerk te koppelen. Dat betekent in concreto dat we moeten
zoeken naar mogelijkheden om te digitaliseren en te reproduceren waardoor we onze
kunstcollectie en onze archieven kunnen delen met collega-musea als het MACBA, het
MuHKA, het nieuwe museum voor hedendaagse kunst in Warschau en de Moderne
Galleria te Ljubliana. Als eerste onderzoeken we met hen en met de partners in
l’Internationale de mogelijkheden. Zo kunnen we de transportkosten voor
tentoonstellingen reduceren en kunnen werken zelfs gelijktijdig op meer dan een plaats
getoond worden.
Onderzoek
Onderzoek naar nieuwe modellen en mogelijkheden voor collectievorming en –
presentatie: EL Lissitzky
Gezien het belang van de Lissitzky-collectie van het Van Abbemuseum doen we in
samenwerking met Lissitzky-kenner en kenner van de Russische avant-garde prof. Dr.
John Milner (Courtauld Institute, Londen) gedurende drie jaar een studie naar dit
collectieonderdeel. De resultaten van het onderzoek worden publiekelijk getoond. Het
doel van deze studie is om het oeuvre van Lissitzky en zijn collega’s en tijdgenoten in
een aantal verschillende contexten te tonen. Het drieluik zal een nieuw licht laten
schijnen, niet alleen op de persoon Lissitzky, maar ook op de context van zijn werk en
de tijd waarin hij het maakte. In de 1e fase staat Overwinning op de Zon, de futuristische
opera die in 1913 voor het eerst in St. Petersburg werd uitgevoerd, centraal. De 2e fase
onderzoekt het werk van Lissitzky samen met dat van een aantal radicale vrouwelijke
kunstenaars waarmee hij heeft samengewerkt, en de 3e fase concentreert zich op de
dynamische menselijke figuur.
Onderzoek naar behoud hedendaagse kunst
Wat betreft het onderzoek naar het behoud van hedendaagse kunst maakt het
museum deel uit van de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK), een
samenwerkingsverband tussen Nederlandse musea en verwante instellingen met
collecties hedendaagse en moderne kunst.
Methoden
Onderzoeksconservatoren
Samenwerking en uitwisseling van informatie met regio’s waarop wij ons in de toekomst
zullen richten is van groot belang voor een goede voorbereiding van ons
tentoonstellingsprogramma en aankoopbeleid. Een van de manieren waarop we
hieraan vorm geven is het uitnodigen van curatoren die we graag de gelegenheid
willen geven ervaringen met ons uit te wisselen en met ons te discussiëren over de
ontwikkelingen in de kunst in het algemeen en in het museum in het bijzonder. Naast
werkzaamheden voor tentoonstellingen doen zij onderzoek naar de collectie. Een
andere taak die zij voor hun rekening nemen is het samenstellen van een lijst van
belangrijke informatie en publicaties uit of over de regio waaruit ze afkomstig zijn. Wij
willen dit concept continueren en gastconservatoren uitnodigen uit andere relevante
regio’s of met voor het museum relevante specialisaties. Vanaf 2008 hebben in dit kader
de volgende conservatoren in het museum gewerkt: Kerstin Niemann (Duitsland) en
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Magda Ziolkowska (Polen). Voor het komende jaar verwachten we o.a.
gastconservatoren uit Polen (Magda Ziolkowska met een project over de kunstenaar
Wroblewski), Israel (Galit Eilat) en Zuid-Afrika (Claire Butcher).
Interne seminars
De methode van de interne seminars, die we in 2007 ontwikkeld hebben om ons
onderzoek tussentijds te voeden, onze kennis te toetsen en uit te wisselen met collega’s
en vakgenoten uit binnen- en buitenland is productief gebleken. Ook tijdens het project
Play Van Abbe nodigt het museum een aantal deskundigen uit om over een bepaald
onderwerp te spreken. In 2010 zullen verschillende kleinere seminars plaatsvinden allen
gerelateerd aan de uitgangspunten van Play Van Abbe. Aan het eind van Play van
Abbe zullen we een groter seminar organiseren waaruit een publicatie zal voortkomen.
Deze vorm van kennisuitwisseling is ook in de komende jaren een essentiële bron voor
het ontwikkelen van ideeën ten aanzien van collectie en museologie.
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2.8

Publicaties

Publicatiebeleid
Het publicatiebeleid van het museum kan herleid worden tot drie groepen:
1. Onderzoekspublicaties (de zgn. VAMPR publicaties)
Deze publicaties geven de neerslag en verantwoording van de onderzoeken die het van
Abbemuseum uitvoert door middel van haar archieven, collectie en bibliotheek.
2. Kleine monografieën
Deze monografieën dienen als achtergrondinformatie over de kunstenaars waarvan uit
tentoonstellingen werk is aangekocht door het museum. In 2009 is de doelstelling niet,
maar de monografische vorm losgelaten en worden de publicaties aangepast aan de
aard van het gepresenteerde werk of project.
3. Catalogi
In deze categorie staan de publicaties centraal die traditioneel worden uitgegeven naar
aanleiding van een tentoonstelling.
Bij 1.
Onder de titel Van Abbemuseum Public Research (VAMPR) geeft het museum
wetenschappelijke publicaties uit met teksten van interessante museumleiders sinds
1945, critici en denkers. Deze serie is bedoeld om nieuwe kennis over de politieke
mogelijkheden van kunst en haar instituten in het publieke domein te brengen. Het
museum werkt daartoe samen met schrijvers, curatoren, activisten en andere culturele
organisaties die de ambitie delen om te speculeren over de mogelijke
maatschappelijke rol van kunst en haar potentieel. De serie dient als bronnenboek voor
verdere ontwikkelingen alsook voor het optekenen van individuele gedachten over de
kunstwereld.
Deel 2 in de serie betreft de bundeling van teksten van de criticus en schrijver Brian
Holmes: Escape the Overcode. Activist Art in the Control Society. Deze publicatie
ontstond in samenwerking met WHW (What, How & For Whom), Zagreb en werd
gepresenteerd tijdens de opening van de Biennale in Istanbul in 2009.
In deze serie zijn verder publicaties gepland over het museumbeleid van Jean Leering.
Bij 2.
In dit kader is de catalogue raisonné van de discussies van Ian Wilson verschenen in 2009.
Bij de trio-tentoonstelling Jo Baer, Lynda Benglis, Jutta Koether werd in samenwerking met
het tijdschrift Blend een magazine ontwikkeld, waarbij het idee van een traditionele
tentoonstellingscatalogus naar een hoger plan wordt getild. In plaats van een resumé
van het tentoongestelde werk van de kunstenaars, staat de uitgave in het teken van
speciaal vervaardigde interviews, fotoshoots en kunstwerken door een jonge generatie
kunstenaars geïnspireerd door het oeuvre van het drietal.
Sanja Iveković: urgent matter werd gepubliceerd in samenwerking met BAK. Basis voor
actuele kunst, Utrecht. Sinds de jaren zeventig werkt Iveković met diverse media zoals
fotografie, performance, video, installaties en acties. De publicatie geeft een kritische
reflectie over het werk van deze kunstenaar en tracht haar positie binnen het
kunstenveld te herdefiniëren.
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Ontsluiting via internet
Vanaf de invoering van het digitale collectiebeheersysteem TMS in 2002 is de ontsluiting
van de collectie via het Internet een belangrijke doelstelling. Sinds een jaar zijn ruim 150
werken uit de collectie ontsloten via de website. Via een interface worden de gegevens
rechtstreeks uit het collectiebeheersysteem (TMS) op het Internet gepubliceerd. Het
publiek kan in deze database niet alleen zoeken op kunstenaar, maar ook op
stijl/stroming, trefwoorden en jaartal. Op deze manier worden de werken niet alleen
individueel ontsloten, maar komen ze ook op een educatieve manier in verband met
elkaar te staan. Van elke kunstenaar in deze database is ook een korte biografie
opgenomen. Het plan om deze procedure uit te breiden tot 500 werken uit de collectie
is niet gerealiseerd. Andere inzichten in de werking van onze Website en het Internet in
het algemeen hebben ons doen besluiten de feitelijke gegevens van alle kunstwerken
vergezeld van een afbeelding van het werk doorzoekbaar op het web te plaatsen. Het
streven is om dit in november 2009 te laten plaatsvinden. Reden om te kiezen van een
andere beleid is gelegen in het feit dat de hedendaagse gebruiker bij zijn zoekactie
een direct bruikbaar resultaat verwacht dat gebaseerd is op de feiten over de collectie.
Voor de diepere toegang tot de feiten zijn de gerelateerde zoeksystemen, twitter en de
blog een meer gastvrije en hedendaagse gereedschappen die de mogelijkheid bieden
direct in te spelen op een informatiebehoefte. In de latere fase zal steeds informatie
aan de feitelijke informatie over het individuele kunstwerk worden toegevoegd. Omdat
de website een open karakter heeft kan dit gebeuren door het publiek, maar zal ook
het museum actief materiaal en informatie distribueren op de website.
Het tentoonstellingsarchief is ontsloten op het Internet door het online zoeksysteem
Vubis Smart. In 2009 is een experiment gestart om door middel van dit systeem een
aantal tentoonstellingen dieper te ontsluiten dan op het pure feitelijke niveau. In de
tentoonstellingsrecords zijn de digitale bestanden van o.a. folders, persberichten,
zaalteksten en zaaloverzichten geplaatst. Doelstelling van dit project is dat het publiek
via de online catalogus op de website zich een totaalbeeld kan vormen van de
geschiedenis van de tentoonstellingen, met een directe link naar de fysieke archieven.
Daarnaast worden, door het gebruik van reeds bestaande digitale bestanden die door
andere afdelingen zijn vervaardigd, de primaire werkprocessen direct omgezet in het
archiveringsproces.
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bijlage 1
Taakstelling
Het Van Abbemuseum is gesticht in 1936. De organisatie, collectie en activiteiten werden
vooral na de Tweede Wereldoorlog systematisch uitgebreid onder het beleid van
(achtereenvolgens) Edy de Wilde (1946 - 1963), Jean Leering (1964 - 1973), Rudi Fuchs (1975 1987) en Jan Debbaut (1988 - 2003). Vanaf 1 augustus 2004 is Charles Esche als directeur
aangesteld.
Het museum is een sector binnen de gemeente Eindhoven en legt direct
verantwoording af aan het college van B&W en aan de directieraad van de Gemeente
Eindhoven. De taakstelling van het museum is conform de doelstelling in de
programmabegroting 2007-2011 als volgt vastgesteld: “Het promoten en toegankelijk
maken van hedendaagse beeldende kunstuitingen van kwalitatief zeer hoog
internationaal niveau teneinde betrokkenheid te vergroten, kennis te vermeerderen en
educatie en recreatie te bevorderen door middel van het organiseren van
tentoonstellingen en het in stand houden en uitbreiden van de eigen collectie. Tevens
projecten buiten de muren van het museum realiseren, waardoor het museum meer
verweven raakt met Eindhoven en doelgericht wijkspecifieke projecten kan
ontplooien.”
Het museum beschikt over eigen gebouwen, waaronder een tentoonstellingsruimte van
2
2,
4.000 m , gebruiksruimtes van 6.000 m een buitendepot, een dependance voor jonge
kunstenaars en een personeelsbestand van 40 fte’s, ca. 60 freelancers en
uitzendkrachten en 120 vrijwilligers. Het exploitatiebudget bedraagt in 2009 rond
€ 5.500.000,00. Het artistieke beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur, daarin bijgestaan door een wetenschappelijke staf van 1 conservator
collectie, 1 conservator tentoonstellingen, 1 conservator bibliotheek/archief en een
jaarlijks wisselend aantal gast- en researchconservatoren. De zakelijke processen
worden aangestuurd door een zakelijk adjunct-directeur, daarin bijgestaan door een
hoofd Marketing, Bemiddeling en Fondsenwerving, een hoofd Presentaties en
Producties en een hoofd Facilitaire zaken. De directeur wordt inhoudelijk bijgestaan
door een externe ‘commissie van bijstand’ waarin een aantal deskundigen zitting
hebben. Directeur en zakelijk adjunct directeur vormen het directieteam.
In de afgelopen twee jaren is veel aandacht aan organisatieontwikkeling besteed. De
strikte verdeling in twee hoofd-proceslijnen ‘artistiek’ en ‘bedrijfsmatig’ vroeg om een
professionele begeleiding, vooral ook voor het middenmanagement. Met het nieuwe
beleid en veel nieuwe medewerkers was het mogelijk het museum te vernieuwen en te
professionaliseren, de nieuwe structuren uit te proberen en waar nodig bij te stellen. Het
museum beschikt inmiddels over een stabiele structuur en één stevig
middenmanagement.
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De directie werkt op het moment aan het nieuwe managementplan 2010 tot 2014, dat
een beleidsstuk over “doorontwikkeling, groeimodellen en medewerkers-emancipatie”
zal worden. Het collectieplan wordt een levendig
onderdeel van het nieuwe managementplan. Het in februari 2007 door de
Gemeenteraad goedgekeurde dossier met de nieuwe missie & visie en beleidstrategie
van het Van Abbemuseum en het in mei 2007 goedgekeurde Managementplan
2007/2010 door het college van B&W Eindhoven blijft tot eind 2009 leidend voor het
management van het Van Abbemuseum.
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bijlage 2
Samenstelling collecties
Collectie kunstwerken
Wij volstaan hier met een beknopte beschrijving van omvang, samenstelling en
basiskenmerken. Voor meer informatie verwijzen we naar het in 2002 verschenen
Collectieboek.
Omvang en samenstelling
samenstelling
Het Van Abbemuseum bezit een rijk geschakeerde collectie die behoort tot een van de
belangrijke verzamelingen van moderne en hedendaagse beeldende kunst in WestEuropa.
In september 2009 omvatte de collectie 2779 inventarisnummers, ingedeeld in de
volgende rubrieken:
schilderkunst
beeldhouwkunst
tekenkunst
grafiek
fotografie
installaties
audiovisuele werken
diversen

522 inv.nrs
212 inv.nrs
429 inv.nrs
871 inv.nrs
211 inv.nrs
188 inv.nrs
212 inv.nrs
134 inv.nrs

Dit aantal is inclusief 141 langdurig bruiklenen van derden (waarvan 98 van publieke
instellingen en 43 van privé-personen) maar exclusief de objecten die we ‘in bewaring’
hebben van derden.
Naast de bovengenoemde aantallen heeft het museum van de Stichting René Daniëls
1076 inventarisnummers in langdurig bruikleen ontvangen (94 schilderijen, 65 bladen
grafiek, 10 fotografie, 3 ruimtelijke werken en 904 tekeningen, notities e.d.).
De collectie was in 2009 verzekerd voor ca. € 150.000.000,00.
De collectie kunstenaarsboeken bestaat uit 5000 inv.nrs.
Basiskenmerken
De verzameling bestrijkt de periode vanaf 1900 en is opgebouwd uit een aantal goed
uitgebouwde ensembles. Daarbij is vooral van belang de Lissitzky-verzameling, die als
basis dient voor ons beleid en een voortdurende bron van inspiratie vormt. Daarnaast
zijn de volgende stromingen vertegenwoordigd: het Kubisme, de Stijl, het Russisch
Constructivisme en het Expressionisme, de Nederlandse figuratie tijdens het interbellum,
Cobra, École de Paris, Zero, het Neo-Constructivisme, de materieschilders, Minimal Art,
Conceptuele kunst, Arte Povera, de Duitse schilderkunst van de jaren '70 en '80 en
enkele vanaf de jaren ‘80 en ’90 geformeerde ensembles sculpturen, installaties en
videokunst.
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Vanaf het begin van haar ontstaan is het verzamelbeleid niet gericht op
encyclopedische volledigheid, maar op een bewuste keuze voor de uitbouw van
specifieke clusters met een hechte onderlinge samenhang. Een kritische beschouwing
daarvan heeft in 2004 geleid tot een aantal duidelijk omschreven interessegebieden die
elders in dit collectieplan zijn omschreven.

Collectie bibliotheek en archief
Omvang en samenstelling
De bibliotheek is gespecialiseerd in wetenschappelijke literatuur op het gebied van de
moderne en hedendaagse beeldende kunst. De collectie werd in 2008 aangevuld met
ongeveer 2.500 monografieën, 4.000 thematische boekwerken en kunstenaarsboeken,
waardoor de totale collectie uit 79.700 monografieën, 79.000 thematische boekwerken
en 5.000 kunstenaarsboeken bestaat. De bibliotheek verwerft ook boeken door middel
van ruilcontacten. Dit aantal bedraagt ongeveer 3.000 boeken. Hiervoor heeft zij een
regulier contract met 20 musea in het binnenland, 135 musea en culturele instellingen in
het buitenland. Incidentele ruil vindt plaats met ongeveer 200 instellingen in binnen- en
buitenland. De documentatieafdeling van de bibliotheek bezit 3800 dossiers met
informatie over tentoonstellingen, kunstenaars en de historie van het museum.
De archiefafdeling van het museum omvat 3170 dossiers met informatie over
tentoonstellingen, kunstenaars en de historie van het museum. Daarnaast is het
collectiearchief met 2700 dossiers in de bibliotheek ondergebracht. Alle archiefstukken
over het museum uit de verzameling van het Streekarchief van de Gemeente Eindhoven
zijn vervreemd sinds 2003 en sinds die periode bewerkt en toegankelijk gemaakt – ook
op het internet - via VUBIS Smart.
Basiskenmerken
De verzameling van de bibliotheek vertoont een duidelijke link met de kunstcollectie,
het tentoonstellingsbeleid en de interessegebieden. Zo bezit de bibliotheek een rijke
verzameling publicaties rondom o.a. het Russische Constructivisme, NeoConstructivisme, Conceptuele kunst en Minimal Art. De interessegebieden van het
museum zorgen voor aankopen in de gebieden: kunst en maatschappij, kunst en
context, kunst en identiteit alsmede literatuur over de identiteit van het museum als
instituut.
Daarnaast heeft de bibliotheek van de meeste kunstenaars die in de collectie zijn
vertegenwoordigd of die deelgenomen hebben aan tentoonstellingen publicaties,
documentatie en andere efemera als uitnodigingskaarten, affiches, aantekeningen,
correspondentie en persberichten.
Zij verzamelt ook publicaties en informatie over kunst en kunstenaars die te maken
hebben met de eigen bibliotheekverzameling zoals deze inhoudelijk en functioneel in
de loop der tijd is gegroeid.
De verworven archieven zoals de Gate foundation, de bibliotheek van oud-directeur
Jean Leering en het archief, maquettes en bibliotheek van professor Jan Slothouber
hebben in drie verschillende gebieden een verdieping gebracht.
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De Gate als basis voor de collectie niet-Westerse kunst, Leering als contextualisering
van de eigen museumhistorie, en met Slothouber de overbrugging van een historische
lijn vanaf Lissitzky naar moderne uitingen van neo-constructivistische kunst aan de hand
van primaire bronnen van een van de grondleggers ervan.
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bijlage 3
Aankoopbudget
Het Van Abbemuseum beschikt over een eigen vrij besteedbaar jaarlijks
aankoopbudget van ca. € 226.000,00 in 2008. Bovendien ontving het museum in 2008
een provinciale subsidie voor aankopen van Nederlandse kunstenaars van € 30.000,00
en een subsidie in het kader van de Regeling financiële ondersteuning voor museale
aankopen beeldende kunst en vormgeving van de Mondriaan Stichting voor aankopen
van Nederlandse kunst van € 125.000,00. Van dit laatste bedrag is 50% geoormerkt voor
de aankoop van Nederlandse kunst.
Gedurende de voorbije jaren heeft een dertigtal bedrijven – verenigd in de Stichting
Promotors Van Abbemuseum – zich ontwikkeld tot een hechte steun voor het museum
op het gebied van de verdere collectievorming. Zij brengen jaarlijks een bedrag van
ongeveer € 135.000,00 tot € 180.000,00 bij elkaar, waarover het museum vrij kan
beschikken voor de aankoop van eigentijdse kunst.

Overzicht aankoopbudget Van Abbemuseum 1999
1999 – 2008
Jaar
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
totaal
gemiddeld
proportioneel

Totaal

Van Abbe

Promotors

Subsidies

325.360
580.839
436.082
966.704
406.503
361.689
914.042
374.000
490.000
531.000

189.226
191.949
195.579
200.570
211.000
214.000
216.000
219.000
221.000
226.000

0
162.000
0
630.000
0
0
337.500
0
94.000
150.000

136.134
226.890
240.503
136.134
195.503
147.689
360.542
155.000
175.000
155.000

5.386.219

2.084.324

1.373.500

1.928.395

538.622

208.432

137.350

192.840

100%

39%

26%

36%
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De resultaten: overzicht aanwinsten 1999 - 2008
Kunstwerken

Jaar
Totaal

Kunstenaars

Herkomst

Totaal

Reg. Nat. Internat.

Nieuw
Man Vrouw Reg. Nat. Internat.

1999

44

6

33

5

15

x

x

0

4

1

2000

35

3

4

28

9

x

x

3

3

3

2001

68

40

4

24

8

x

x

0

0

1

2002

34

2

1

31

24

x

x

0

1

17

2003

31

0

10

21

12

x

x

0

3

2

2004

10

2

5

3

8

x

x

0

1

0

2005

27

0

5

22

17

12

5

0

1

9

2006

59

1

1

57

19

13

6

0

1

12

2007

31

5

9

17

23

11

12

2

4

8

2008

22

1

6

15

19

12

7

0

3

7

361

60

78

223

154

48

30

5

21

60

17% 22%

62%

13%

8%

Totaal
Gemiddeld

36,1

Percentage

100%

15,4

Reg. = regionaal
Nat. = nationaal
Internat. = internationaal
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bijlage 4
Bruiklenen aan derden

Bruiklenen aan derden t.b.v. tentoonstellingen
Jaar

Aanvragen
Totaal

Nederland

Geëffectueerd
Buitenland

Totaal

Nederland

Buitenland

1996

137

58

79

100

52

48

1997

141

36

105

112

34

78

1998

106

52

54

87

49

38

1999

126

55

71

60

28

32

2000

170

57

113

100

29

71

2001

127

53

74

50

22

28

2002

146

21

125

116

17

99

2003

60

18

42

16

4

12

2004

99

23

76

63

17

46

2005

108

26

82

53

3

50

2006

167

39

128

117

25

92

2007

257

176

81

212

168

44

2008

130

37

93

91

29

62

Toelichting:
Het aantal uitgeleende werken in 2002 is inclusief de werken die deel uitmaakten van
de collectiepresentaties van het Van Abbemuseum in het buitenland.
Het aantal uitgeleende werken in 2007 is inclusief de werken van René Daniëls (160) die
deel uitmaakten van de tentoonstelling in De Pont in Tilburg.
Voor het beleid ten aanzien van langdurige bruiklenen van en aan derden zie
paragraaf 2.2.
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bijlage 5
Presentaties collectie 2006 - 2009
-

Presentaties kunstcollectie

Nieuwbouw: Lissitzky, Moholy-Nagy, Van Doesburg, Mondriaan
vanaf 19-01-2003

Oudbouw: What happened to Art: Een keuze uit de collectie 1955-2000
20-05-06 / 17-09-06

Foyer: Rineke Dijkstra
31-01-07 / 12-06-07

Kabinetjes: Minimal Art
07-08-09 / heden
Lissitzky+ : Overwinning op de zon
19-09-09 / 05-09-2010

Play Van Abbe
28-11-09 / voorjaar 2011
-

Plug In

#01: The Castle
08-04-06 / 20-08-06

#02: Alexander Ugay
08-04-06 / 04-03-07

#03: The Undeclared Crowd
08-04-06 / 11-03-07

#04: Suchan Kinoshita. Luidspreker / Loudspeaker
08-04-06 / 20-08-06

#05: Video’s uit de jaren zestig en zeventig van Valie Export, Joan Jonas, Martha Rosler
en Carole Schneemann; Lily van der Stokker: In de versiering
08-04-06 / 20-08-06

#06: El Lissitzky; Deimantas Narkevicius
08-04-06 / 14-09-08

#07: flyingCity
08-04-06 / 20-05-07

#08: John Körmeling
08-04-07 / 12-05-08

#0 9: Ian Hamilton Finlay
26-08-06 /17-06-07

#10 : Lily van der Stokker en gast: Andrea Zittel
02-09-06 / 20-05-07

# 11: Pavel Büchler. The Castle / Het Slot. Klassieke werken van moderne kunst / Classic
works of modern art
02-09-06 /15-04-07

#12: Marcel Broodthaers
16-09-06 / 04-03-07

#13: Mike Kelley. Categorical Imperative and Morgue
16-09-06 / 14-03-07
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#14: Suchan Kinoshita. Luidspreker / Loudspeaker
19-10-06 / 08-05-08

#15: René Daniëls
16-12-06 / 28-10-07

#16: Multi-User Knowledge Space(s)
16-12-06 / 28-10-07

#17: Elly Strik. In search of the Perfect (failure)
16-12-06 / 28-09-07

#18: Kijkdepot / Viewing depot
16-12-06 / heden

#19: Your Space
16-12-06/ 16-07-08

#20: In the middle of...
16-12-06 / 23-09-07

#21: Tintin Wulia Everything’s OK
16-12-06 / 28-05-07

#22: Sean Snyder
14-03-07 / 02-12-07

#23: Bruce Nauman. Driven Man, Driven Snow
16-03-07 / 28-05-07

#24: Artur Zmijewski
31-03-07 / 03-08-08

#25: Erinc Seymen. Gays can shoot straight too!
02-06-07 / 21-10-07

#26: Maria Eichhorn Aktiengesellschaft
02-06-07 / 09-11-09

#27: Lily van der Stokker & gast: Esther Tielemans
02-06-07 / 06-04-08

#28: Bik Van der Pol. Pay Attention and Pay Attention: Act 1 / Act 2
02-06-07 / 09-11-09

#29: Braque, Chagall, Delaunay, Kandinsky, Picasso
14-06-07 / 09-12-07
#30: Notes from the future of art
27-10-07 / 18-05-08

#31: René Daniëls. The return of the performance
15-12-07 / 11-05-08

#32: Een op een / One on one. Frank Stella, Tuxedo Junction
15-12-07 / 30-03-08

#33: Igloo Nero
15-12-07 / 09-11-09

#34: Beginnend bij Kandinsky / Starting with Kandinsky
15-12-07 / 09-11-09

#35: Andre, Mondriaan, Ryman
15-12-07 / 18-05-08

#36: Van a naar b / from a to b. Brouwn, Fulton, Kawara, Long
15-12-07 / 13-04-08

#37: Een op een / One on One. Pieter Laurens Mol. Lament Superior
05-05-08 / 17-08-08
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#38: Lily van der Stokker & gast HW Werther
19-05-08 / 31-08-08

#39: Wendelien van Oldenburgh. Maurits Script
19-05-08 / 09-11-09

#40: René Daniëls. Ondergronds verbonden
15-05-08 / 24-08-08

#41: Disturbance / Storing
06-05-08 / 03-05-09

#42: Een op Een / One on One. Ger van Elk. Push Nose Balance Sculpture
19-08-08 / 09-11-09

#43: René Daniëls. Luik en Sluiter / Shutter
30-08-08 / 09-11-09

#44: Lily van der Stokker & gast Rachel Harrison
04-10-08 / 03-05-09

#45: Daniel Buren. Fragmente einer Rede über die Kunst
20-09-08 / 15-03-09

#46: Acts of Non-Agression
20-10-08 / 09-11-09

#47: Ian Wilson
04-10-08 / 08-03-09

#48: Douglas Gordan en Philippe Parreno. Zidane A 21st Century Portrait
27-01-09 / 09-11-09

#49: Interieur, Wim en Caya van Nuenen
13-03-09 / 09-11-09

#50: Henri van Abbe
28-03-09 / 09-11-09

#51: Activist Club
28-03-09 / 31-03-11

#52: Lily van der Stokker & gast Jim Iserman
16-05-09 / 01-11-09

#53: Na alles / After All
05-08-09 / 14-11-09
Presentaties bibliotheekcollectie 20072007-2009
Bibliotheekpresentatie: Certain Trees : the constructed book, poem and object
06-11-2007 / 18-01-2008
Bibliotheektentoonstelling: Mladen Stilinovic they spoke to me to you
26-01-2008 / 29-04-2008
Bibliotheektentoonstelling: Tijdschrift Daglicht : portfolio met een nietje
20-05-2008 / 01-08-2008
Bibliotheektentoonstelling: YEP : Ivo van leeuwen en S. Lloyd Trumpstein
09-09-2008 / 31-10-2008
Bibliotheektentoonstelling: Wim Crouwel 80
18-11-2008 / 09-01-2009
Bibliotheektentoonstelling: Burgi Kühnemann
20-01-2009 / 13-03-2009
Bibliotheektentoonstelling: Paul Heimbach
24-03-2009 / 15-05-2009
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Bibliotheektentoonstellingen: Fotograferen met Cézanne. Landschappelijke elementen
als motief : Jean Leering en Jan van Toorn
26-05-2009 / 31-07-2009
Bibliotheektentoonstelling: Toine Horvers : geschreven boeken
08-09-2009 / 16-10-2009
Bibliotheektentoonstelling: JCJ Vanderheijden
27-10-2009 / 31-12-2010
Archieftentoonstellingen
Living archive: De verbeelding aan de macht : Het Apollohuis
22-09-2007 / 09-03-2008
Living archive: Mixed messages : op zoek naar identiteiten
15-04-2008 / 14-09-2008
Living Archive: Stars and stripes forever
04-10-2008 / 05-04-2009
Living Archive: Burgerdeugd, kunst- en gemeenschapszin
04-04-09 / 30-08-09
Living Archive: Lissitzky in context
28-11-2009 / heden
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bijlage 6
Lijst van aankopen 2007-2008
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2918
Hüseyin Bahri Alptekin
Self-Heterotopia, Catching Up with Self
1991 - 2007
diverse materialen
afmetingen variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2912
Yael Bartana
Summer Camp
2007
videoprojectie, PAL, kleur, geluid, duur: 12'
duur: 12'

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2933
Yael Bartana
Mary Koszmary
2007
videoprojectie, 16mm film overgezet op video, PAL, kleur,
geluid, duur: 10''50'
duur: 10'50''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2903
Yael Bartana
Refusenik
2006
offset op papier
(3x) 90,7 x 65,8 cm. (incl. lijst)
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2934
Abdellatif Benfaidoul
Recruiting Identities
2008
videoprojectie, video, PAL, zwart-wit, geluid, loop, textiel
duur:

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2911
Johanna Billing
Project for a Revolution
2000
videoprojectie, PAL, kleur, geluid, loop
duur: 32'

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2886
Stanley Brouwn
1 m 1step
1976
boek, offset op papier
100 x 10 x 1,2 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel

2942
Stanley Brouwn
4 squares with ancient
measures of length
buenos aires
st petersburg
bordeaux
havana
on a sheet of paper 1,50 x 1,50m
Datum
2004
Materiaal en techniek potlood op papier
Afmetingen
149,9 x 150 cm
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek

2928
Minerva Cuevas
Social Entomology
2006-2007
5 microscoop projectoren, specimenglaasjes, 6 tafels,
insecten, vergrootglas, gifspuit, boeken, prenten, geluid
afmetingen variabel

Afmetingen

2882
Maria Eichhorn
Maria Eichhorn Aktiengesellschaft
2002
diverse documenten, bankbiljetten, depositolade, safe, bank,
console, 46 Duratrans op Plexiglas, publicatie "Maria
Eichhorn Aktiengesellschaft"
variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2899
VALIE EXPORT
Facing a Family
1971
video, PAL, zwart-wit, geluid, duur: 4' 44"
duur: 4'44''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2892
Jan Goedhart
Zonder titel
1933
olieverf op doek
84,5 x 74,1 x 9,5 cm (incl. lijst)
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2936
Rachel Harrison
Ma Bell
2008
hout, polystyreen, cement, Parex, acryl, telefoon
201 x 48 x 84 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2855
International Festival
International Festival
2006
mixed media

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2909
On Kawara
I WENT
(1968-1979) 2007
boek, offset op papier
(12 x): 21,5 x 15,5 x ca. 5 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2930
On Kawara
I GOT UP
(1968-1979) 2008
boek, offset op papier
(12x) 21 x 14,8 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2935
John Körmeling
Binnenmuurmuseum
2003
xerox kopie
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2937
Surasi Kusolwong
FeetBall Rietveld Table (Klompen Kick Yes-No-Ok)
2008
beschilderd hout, plexiglas, metaal, klompen, ballen, lamp

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2914
David Lamelas
Desert People (Story Board)
1974
potlood op scriptpapier
(17x) 23 x 49,9 x 2,7 cm (incl. lijst)
(17x) 20,4 x 47, 2 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2901
David Lamelas
Desert People
1974
16 mm film omgezet naar video, PAL, kleur, geluid, duur: 45'
duur: 45'

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2900
Zoe Leonard
Keep Your Laws off my Body
1990
film overgezet op DVD, NTSC, zwart-wit, geluid, duur: 13'
duur: 13'

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2904
David Maljkovic
Scene for new heritage II
2006
videoprojectie, PAL, kleur, geluid, duur: 6,06''
afmetingen variabel, duur: 6'06''
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2905
David Maljkovic
Scene for new heritage III
2006
videoprojectie, PAL, kleur, duur: 11'30''
afmetingen variabel, duur: 11'30''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2908
Deimantas Narkevicius
Revisiting Solaris
2007
35 mm film overgezet naar video, PAL, kleur, geluid, duur:
18'25''
duur: 18'25''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2915
Toos Nijssen
..en wij ..wie zijn wij..
2005
video, PAL, kleur, zonder geluid, duur: 642'08''
duur: 642'08''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2916
Toos Nijssen
43 tekeningen
2006
potlood, conté, Oost-Indische inkt, houtskool op paper
(36x) 29,5 x 20,8 cm, (7x) 20,8 x 29,5 cm
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2924
Wendelien van Oldenborgh
Maurits Script
2006
video-installatie met 2 videoprojecties, PAL, kleur, geluid,
duur: 38'20'', 28'44'' afgesloten ruimte, tekstboekje
afmetingen variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2906
Stijn Peeters
Bamboccianten
2007
acrylverf, olieverf op doek
200 x 159,9 x 3,3 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2907
Stijn Peeters
Zonder titel
2007
acrylverf, Oost-Indische inkt, kleurpotlood, digitale print op
papier
(19x): 30,7 x 22,1 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2897
Stijn Peeters
Lino's
(2003-2005), 2006
lino op papier
(75x) diverse afmetingen
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2921
Dan Peterman
Civilian Defense
2007
textiel, zand
afmetingen variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2896
Bik van der Pol
Kiev
18-3-2006
diaprojectie, 80 dia's, zwart-wit

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2895
Bik van der Pol
Loompanics
2001-2006
boek, offset op papier, houten planken
afmetingen variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2893
Jewyo Rhii
Monsieur Anal Park
2006
Siberisch krijt, houtskool op papier
80,3 x 58,1 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2894
Jewyo Rhii
TWO
2006
markeerstift, ballpoint op papier
50,2 x 76,8 cm
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2927
Nedko Solakov
Top Secret
1989-1990
acryl, inkt, olieverf, foto's, grafiet, brons, aluminium, hout, 179
kaarten in een kaartenbak, video, PAL, kleur, geluid, loop
(kaartenbak)15 x 39 x 46,9 cm
duur: 40' 07''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2938
Nedko Solakov
By the Way
2008
sepia, gewassen inkt op papier
(12x) 19,3 x 29 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2939
Mladen Stilinovic
Exploitation of Dead
1983-1990
gemengde techniek
(21x) diverse afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2941
Mladen Stilinovic
Artist at Work
1978
zwart-wit foto
(8x) 23,8 0 x 30,3 cm
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2940
Mladen Stilinovic
An Artist who Cannot Speak English is no Artist
1992
acryl op kunstzijde
139 x 198 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2840
Lily van der Stokker
In de versiering
2006
inktjet op papier
variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2913
Esther Tielemans
Acting
2007
acryl, expoxy op hout
installatie: 1100 x 300 x 100cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2919
TM Sisters
Super Bolt & Bursting Bonus
2005 - 2006
interactieve video, kleur, geluid, vinyl, kussen
afmetingen variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2922
JCJ Vanderheyden
Everest - Chomolungma
2007
zeefdruk op papier
55 x 75 cm
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek

Afmetingen

2926
HW Werther
AL.EX.01
2008
algoritme voor het maken van een tentoonstelling met alle
werken uit de collectie van het Van Abbemuseum, minus alle
in het algoritme uitgesloten werken.
afmetingen variabel

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2932
Stephen Willats
Inside The Space We Have Been Given
1979
zwart-wit foto, gouache, inkt, letraset op papier
(4x): 123,2 x 76,4 x 3,4 cm (incl. lijst.)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2931
Ian Wilson
Untitled
1966
fibreglas, hout, verf
ø 25,7 x 2,5 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2898
Andrea Zittel
Sufficient Self
2004
DVD-projectie, kleur, zonder geluid, duur: 17'29''
duur: 17'29''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2910
Artur Žmijewski
Them
2007
video, PAL, kleur, geluid, duur 27'
duur: 27'
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2887
Artur Žmijewski
Lisa
2003
video, PAL, kleur, geluid, duur: 10' 52''
duur: 10' 52''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2888
Artur Žmijewski
Pilgrimage
2003
video, PAL, kleur, geluid, duur: 29'21''
duur: 29'21''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2889
Artur Žmijewski
Itzik
2003
video, PAL, kleur, geluid, duur: 5'06''
duur: 5'06''

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

2890
Artur Žmijewski
Our Songbook
2003
video, PAL, kleur, geluid, duur: 13'25'
duur: 13'25'

58

