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Map of Total Art, 2012 van Qui Zhijie
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1. Inleiding
We bevinden ons middenin een tijd van ingrijpende maatschappelijke, politieke en economische veranderingen. De vele culturele instellingen die Europa rijk is zullen zich als gevolg van deze ontwikkeling radicaal
moeten herbezinnen op hun positie en hun functioneren. Tegen deze achtergrond heeft het museum het
Beleidsplan Van Abbemuseum 2013-2017 geschreven, dat in juni 2012 door de gemeenteraad van Eindhoven is goedgekeurd. Het is een koersboek voor de komende vijf jaren; een richtingsdocument dat vertrekt
vanuit een bewustzijn dat onze samenleving – economisch, cultureel en politiek – door globalisering en
technologische ontwikkeling is veranderd in een netwerksamenleving.
Het collectieplan dat nu voor u ligt is een plan voor twee jaar waarin we het Beleidsplan Van Abbemuseum
2013-2017 vertalen in een collectiebeleid. Paragraaf 2 bevat onze missie en visie zoals die in het beleidsplan is uiteengezet. In de paragrafen 3 t/m 7 lichten we toe hoe we onze museale hoofdfuncties (verzamelen, behouden en beheren, onderzoeken, presenteren en discussie tot stand brengen) de komende jaren
vorm willen geven. In paragraaf 8 stellen we ons netwerk aan u voor. De bijlages 1 t/m 6 geven een overzicht van de samenstelling van onze collectie, het aankoopbudget, de aankopen en het bruikleenverkeer
van de afgelopen tien jaar en de recente tentoonstellingen en aankopen.
In deze inleiding vatten we bovendien de belangrijkste richtlijnen voor u samen.
Verzamelen in het tijdperk van het hedendaagse
Het Van Abbemuseum verzamelt vanuit de visie dat er een breuklijn ligt tussen de kunst van vóór en na 1989.
Natuurlijk is deze breuklijn niet tot op een dag te trekken, maar onze visie is dat na 1989 met de globalisering, de opkomst van het internet en de razendsnelle opkomst van een neoliberale, geprivatiseerde economie de wereld een nieuw tijdvak is ingegaan, dat wij ‘hedendaags’ noemen. Dit tijdperk onderscheidt
zich van het ‘moderne’ tijdperk daarvoor. De kunst van voor 1989 is daarmee onze voorgeschiedenis die
ons duidelijk maakt waar we vandaan komen, maar niet waar we heen gaan. Het Van Abbemuseum ziet
het als haar primaire taak om ‘hedendaagse’ kunst te verzamelen, waarbij de nadruk ligt op werk dat zich
actief richt op de relatie tussen kunst en samenleving. Ten opzichte van de Collectie Nederland en het verzamelbeleid van de andere musea ziet het Van Abbe zich daarmee als een museum dat de randgebieden
van het Nederlandse verzamelbeleid verkent en zo de canon ter discussie stelt.
(Inter)nationale samenwerkingsverbanden
We willen inzetten op het structureel uitwerken van bestaande samenwerkingsverbanden met andere
musea en culturele organisaties omdat we gezamenlijk efficiënter de ambities die we delen kunnen realiseren. We doen dit met een groeiend aantal regionale partners waaronder de Design Academy, Maxima
Medisch Centrum, Piet Heijn Eek, Muziekgebouw Frits Philips, de Technische Universiteit en vele anderen. We
produceren gezamenlijk nieuw werk, creëren een interessante context voor elkaars programma en als mogelijk tonen we ook de collectie elders in de stad.
Nationaal houden we contact met collega musea om dubbelingen in het verzamelbeleid te voorkomen en
waar mogelijk samen aan te kopen. Zo hebben we met het Stedelijk Museum in Amsterdam het fotowerk
‘The Missing Negatives of the Sonnenfeld Collection’ (2008) van Yael Bartana aangekocht. Daarnaast realiseren we op dit moment de deling van het eigendom van de video-installaties ‘Maurits Script’ (2006) en ‘La
Javanaise’ (2012) van Wendelien van Oldenborgh. ‘Maurits Script’ werd in 2008 door het Van Abbe aangekocht, ‘La Javaniaise’ in 2013 door het Stedelijk Museum. Door de helft van het eigendom van beide werken
te ruilen, komen beide werken in het bezit van beide musea. Op het gebied van coproductie zoeken we
samenwerking met producerende instellingen als If I Can’t Dance, I Don’t Want to be Part of Your Revolution
in Amsterdam, Witte de With in Rotterdam en Auguste Orts in Brussel.
Internationaal is van groot belang het netwerk L’Internationale, dat we in 2009 oprichtten. Aan dit netwerk
nemen de volgende musea en archieven deel: Moderna Galerija (MG) in Ljubljana, het Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) in Antwerpen, Museu d’art Contemporani de Barcelona (MACBA) in Barcelona, Museo
nacional centro de arte Reina Sofia (MNCARS) in Madrid en SALT in Istanbul. Met deze partners willen we een
nieuw museummodel ontwikkelen dat zich onder meer richt op gemeenschappelijk onderzoek, projectontwikkeling, nieuwe modellen voor behoud en beheer, gemeenschappelijke verwerving van kunst.
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In 2013 ontvingen we van de Europese Gemeenschap een substantiele subsidie voor vijf jaar, waarmee we
dit model ontwikkelen en daarnaast ook een serie tentoonstellingen organiseren. Bij dit laatste onderdeel
zijn bovendien betrokken: de Universität Hildesheim (UH) in Hildesheim, de John Moores University (JMU) in Liverpool, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent en Grizedale Arts (GA) in Coniston.
Het museum als opdrachtgever
Als agentschap willen we kunstenaars actief steunen bij het realiseren van werken, producties en processen. De resultaten worden getoond in tentoonstellingen en projecten in het museum en daarbuiten. Door
deze resultaten aan de collectie toe te voegen willen we ook toekomstige generaties de gelegenheid
geven kennis te maken met deze werken en projecten om het beeld van verleden en toekomst te nuanceren en te verdiepen. Zo willen we nieuwe vormen van samenwerken ontwikkelen waarbij het in een vroeg
stadium samenbrengen van kunstproducent, presentatie-instelling en collectievormende instelling een
meerwaarde heeft voor alle partijen. We denken daarbij zowel aan lokale, nationale als internationale
partners en zien de samenwerking tussen deze drie gebieden als een groot voordeel. Deze samenwerkingen geven ons ook de mogelijkheid duurzame relaties met kunstenaars en andere presentatie-instellingen
op te bouwen, van elkaar te leren, expertise uit te wisselen en samen projecten te ontwikkelen. Daarmee
maken we onszelf bovendien meer onafhankelijk van het distributiesysteem van de commerciële galerieën.
Momenteel is het Van Abbemuseum betrokken bij coproducties van werken van Hito Steyerl, Wendelien van
Oldenborgh, Tijs Rooijakkers en Praneet Soi.
De collectie in huis
Op 2 november 2013 gaat in de vijf verdiepingen tellende nieuwbouw de collectiepresentatie ‘Er was eens
…’ van start. Deze opstelling voor vijf jaar biedt een chronologisch overzicht van gebeurtenissen in de kunst
en het publieke domein vanaf 1909 tot heden aan de hand van kunstwerken, documentatie en archiefstukken. In totaal zullen meer dan 600 werken uit collectie, bibliotheek en archief toegankelijk zijn.
In de presentatie zijn enkele ‘projectzalen’ geïntegreerd waarin we wisselende thematische presentaties
zullen organiseren die in relatie staan tot de collectiepresentatie of een brug slaan naar de tijdelijke tentoonstellingen in de Oudbouw en andere delen van het museum. Daarnaast is er een ‘open depot’, waar
bezoekers zelf in de gelegenheid zijn kunstwerken te bekijken en kleine presentaties samen te stellen in
speciaal daarvoor beschikbaar gestelde vitrines. In de toren zullen gedurende vijf jaar verschillende presentaties georganiseerd worden met als thema ‘wereldgeschiedenis’. Zij zullen het mogelijk maken verbanden te leggen tussen kunst en samenleving. Door zijn gelaagdheid zal de presentatie zowel herkenning
bieden als uitnodigen tot verdieping.
Nieuwe website
In de hedendaagse wereld is internet niet meer weg te denken. Het world wide web maakt snel en makkelijk communiceren met de hele wereld mogelijk. Het begrip ‘afstand’ wordt relatief, nieuwe netwerken
ontstaan, informatie is ‘in no time’ opvraagbaar. Wij vinden het van groot belang op deze ontwikkelingen
in te spelen. Participatie, transparantie en verspreiding staan voor ons centraal. Op dit moment leggen we
de laatste hand aan onze nieuwe website die eind 2013 online zal gaan. De digitale ontsluiting en het toegankelijk maken van contextuele informatie en interpretatie van de collectie via internet heeft voor ons prioriteit. Daarnaast zetten we in op een intensief gebruik van social media.
Nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap
Naast de conventionele vormen van cultureel ondernemerschap zullen we de komende jaren als agentschap vooral ook nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap actief ontwikkelen, bijvoorbeeld de tijdelijke verhuur van de oudbouw onder het principe “guest at van abbe”, het ontwikkelen van een integere,
commerciële verhuur van de collectie, het exploiteren van onze kennis voor lezingen, gastcuratorschap
bij derden en het ontwikkelen van coöperatieprojecten met het bedrijfsleven. Onze transparantie maakt
ons een betrouwbare, duidelijke en herkenbare partner. Als verspreid museum manifesteren we ons in het
gebouw, online, in de stad en internationaal en vermenigvuldigen zo de plekken waar kunst een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de wereld van vandaag en morgen.
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3D interpretatie naar ´Teil der Schaumachinerie (Deel van het Toneelmechanisme)´, 1923 van El Lissitzky
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2. Het Van Abbe
2.1 Missie en visie
We leven in een tijd van ingrijpende economische, sociale en politieke veranderingen. Oude grootmachten heroverwegen hun positie, nieuwe grootmachten claimen hun plek. Europa reflecteert op haar interne
organisatie en haar plek in de wereld. Nederland bezint zich – soms grillig – op zijn plek in Europa en in
de wereld en vraagt zich af welke rol kunst kan spelen in dit nieuwe tijdperk. Eindhoven is in Nederland, in
Europa, in de wereld. Ze is een laboratorium, actief, open en innovatief, waarin brutaal en positief wordt
nagedacht over de wereld van morgen. Het Van Abbemuseum zetelt al meer dan 75 jaar in deze stad, in
deze regio, als eigenzinnig, open en actief museum. Net als Eindhoven wil het museum niet de gebaande
paden bewandelen, maar nieuwe wegen ontdekken en een richting zoeken die niet aansluit bij wat was,
maar bij wat komt.
In deze ‘super-diverse’ wereldorde – waarin geen meerderheden of alleenheersers meer bestaan, maar
continu nieuwe en tijdelijke coalities van minderheden worden gevormd – ontstaat een nieuw type
(wereld)burger. Het Internet maakt onze vorm van samenleven transparant en actief. De multipolaire wereldorde kent niet meer één dominerende natie of sociaal-maatschappelijk model. In deze orde is macht
verspreid en wordt continu opnieuw verdeeld. In het licht van al deze verschuivingen lijkt de vrije markt de
enige zekerheid en lopen we het risico dat consument een synoniem wordt voor burger. Willen we zorgen
dat er een vruchtbare en duurzame mix ontstaat tussen economische, culturele en politieke waarden, dan
moeten we onze klassieke, publieke instituten hervormen.
In het hedendaagse tijdperk is het museum niet meer een passieve toonkamer, maar een publiek agentschap: transparant en verspreid voor kunst en samenleving. Kunst is niet meer een reflectie, maar een middel dat ons helpt om te midden van deze continue verschuivingen - deze super-complexiteit, deze superdiversiteit – een positie te vinden en stelling te nemen. Kunst is niet meer iets dat presenteert, maar iets dat
activeert. Het museum is niet meer een schouwvenster op wat is bereikt, maar een transparant agentschap,
een praktisch laboratorium, waar mensen actief nadenken over hun plek in de wereld. Het Van Abbemuseum wil actief vorm geven aan dit nieuwe kunstmuseum van de toekomst.
Het Van Abbemuseum stelt zich op als transparant en betrokken agentschap voor moderne en hedendaagse kunst gericht op een bestaand en nieuw publiek. Het coproduceert, verzamelt en beheert kunst
met het oog op de nieuwe super-diverse wereld. Het onderzoekt de relatie tussen kunst en de huidige samenleving en verspreidt de resultaten in en buiten het museum, met een zo groot mogelijk bereik. Het is een
organisatie die actief stelling neemt en experimenteert met nieuwe vormen van bemiddeling en presentatie
zowel fysiek als online. Het Van Abbemuseum functioneert zo als een vruchtbare plaats voor nadenken en
co-creatie voor een actief, divers, lokaal en globaal publiek.

2.2 De drie Van Abbe-principes
In het beleidsplan 2013-2017 hebben we drie principes geïntroduceerd die de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen reflecteren. Deze principes zijn ‘agentschap’, ‘transparantie’ en ‘verspreiding’. Ze geven
aan welke eisen het publiek van morgen aan het museum zal stellen en hoe het museum daaraan kan beantwoorden. We willen deze drie principes vertalen naar alle lagen van de museumorganisatie, zowel
artistiek-inhoudelijk als in de bedrijfsvoering.
Agentschap
Vanaf 2013 willen we het museum niet meer presenteren als een klassiek instituut met een regulerende functie, maar als een agentschap dat actief vanuit overtuiging en expertise een palet aan diensten aanbiedt.
Het agentschap Van Abbe neemt dus actief positie in en beargumenteert deze publiek. Ze doet dit lokaal
en internationaal. Als agentschap streven we zowel artistieke als commerciële doelen na. Aan de hand van
een aantal onderzoeksgebieden zet het agentschap zich in als partner en producent om sleutelfiguren in
de hedendaagse kunst te ondersteunen.
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Het agentschap benadert de bestaande Van Abbe collectie vanuit de hedendaagse cultuur. Ze vat deze
cultuur daarbij expliciet op als bestaande uit ontmoetingen tussen verschillende geografische regio’s met
ieder hun eigen traditie. Het agentschap Van Abbe heeft een globaal perspectief doordat ze ontmoeting
tussen verschillende regio’s faciliteert. Het agentschap ontwikkelt en stimuleert daarvoor radicale (her)interpretaties en educatiestrategieën en wil zowel in de lokale als in de internationale kunstwereld discussie
losmaken. Het agentschap gaat nieuwe partnerschappen aan met niet-artistieke instituten, bedrijven en
educatieve instituties. Het agentschap richt zich op specifieke wijken, publieksgroepen en organisaties in
Eindhoven om samen met hen nieuwe projecten vorm te geven.
Transparantie
Een transparant Van Abbe zet zich in om al haar activiteiten te ontsluiten zowel voor als achter de schermen. Transparantie is een principe dat ons inspireert om samen en collectief de verschillende betekenislagen in kunst in relatie tot onze samenleving te ontrafelen. Transparantie sterkt bezoekers (zowel online
als fysiek) doordat het de mechanismes van het museum zichtbaar, bespreekbaar en zelfs verbeterbaar
maakt. Transparantie maakt dat we zoveel mogelijk kunstwerken, archieven en contexten toegankelijk willen maken voor het publiek. Het zorgt ervoor dat het aankoopbeleid, het depot, de conservering van werken niet meer de duistere ‘achterkant’ zijn van het museum, maar een inzichtelijk en toegankelijk onderdeel
van het publieke museum worden. Het verbreedt de wijze waarop onze bezoekers zich met het museum
kunnen engageren en maakt dat het museum haar rol als ‘smaakmaker’ en ‘autoriteit’ op een nieuwe, open
wijze kan invullen. Het is een gastvrij principe dat museumdirecteur, conservatoren, bemiddelaars en in het
algemeen de museumstaf uitdaagt tot nieuwe werkvormen en gebruiken.
Verspreiding
Het Van Abbe verspreidt zich, in het museum, de stad, de wereld en online. Het verspreidt zich, om aansluiting te vinden bij het verspreide leven van vandaag de dag. Mensen hebben in deze tijd van globalisering
niet alleen een verspreid leven op verschillende locaties; ze hebben een dynamische levensstijl waarin
dingen loskomen van hun vaste plek. Kunst manifesteert zich in deze tijd niet alleen in de tentoonstellingsruimte, maar ook op de straat, in de wijk, in de stad en op het web. Deze situatie levert zowel kansen als
risico’s op. Een gevaar is dat we overweldigd worden door deze eindeloze flexibiliteit en nier meer weten
waar en wie ze zijn. Positief is dat iets kan loskomen uit zijn vaste omgeving en een verrassende bijdrage
kan leveren in een nieuwe context. Bewust van het risico van vluchtigheid, wil het Van Abbe een duurzame
plek innemen op nieuwe plekken en op een nieuwe manier het potentieel van kunst in deze hedendaagse
wereld realiseren en ontwikkelen.

2.3 Metadoelen
•
•

•

•

•
•
•
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We activeren onze collectie, archieven en bibliotheek op radicale wijze, transparant en verspreid, fysiek en online, voor een lokaal, nationaal en internationaal publiek.
We ontwikkelen verschillende podia (tentoonstellingen, websites, publicaties, etc.), zowel in Eindhoven
als nationaal en internationaal, waarin het modernistische erfgoed dynamisch kan worden gekoppeld
aan ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en samenleving.
We stellen ons actief op als agentschap met en voor kunstenaars en ontwikkelen nieuwe werkvormen
waarin het museum niet alleen einddoel is, maar ook initiator en partner kan zijn voor het produceren
van betrokken en vooruitstrevende hedendaagse kunst.
We experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken met universiteiten en academies en gaan
relaties buiten het klassieke domein van de kunst aan om met een open blik, innovatief en constructief
vorm te geven aan onze onderzoekagenda.
We willen onze online presentie verder uitbouwen en ontwikkelen opdat het een aparte en eigen ruimte wordt voor kennisuitwisseling, presentatie en dialoog.
Wij gaan het museum nauw verankeren in het commerciële circuit, om zo tot een uitgebreider cultureel
ondernemerschap te komen.
Wij willen het financiële risico evenwichtiger verdelen over verschillende schouders omen de afhankelijk van het museum van zijn hoofdfinancier, de gemeente Eindhoven te versoepelen.
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I have money, 2005 van Gluklya
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3. Het Van Abbe verzamelt
3.1 Kunstcollectie
Opgericht in 1936 behoort het Van Abbe tot een van de eerste musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het
bezit een rijk geschakeerde collectie moderne en hedendaagse kunst die behoort tot de belangrijkste publieke verzamelingen in West-Europa. Deze verzameling bestrijkt de periode vanaf 1900 en is opgebouwd uit
een aantal goed uitgebouwde ensembles. Daarbij is vooral van belang de Lissitzky-verzameling, die juist in
deze tijd van maatschappelijke en politieke verandering een ankerpunt en voortdurende bron van inspiratie
is. Daarnaast zijn belangrijke werken uit de volgende periodes en stromingen vertegenwoordigd: het Kubisme, de Stijl, het Russisch Constructivisme, het Expressionisme, de Nederlandse figuratie tijdens het interbellum,
Cobra, École de Paris, Zero, het Neo-Constructivisme, de materieschilderkunst, Minimal Art, Conceptuele kunst,
Arte Povera, de Duitse schilderkunst van de jaren ’70 en ’80, een ruime hoeveelheid ensembles sculpturen, installaties en videokunst uit de jaren ’90 en een grote hoeveelheid installaties en videowerken uit de periode
na 2000 die nauw samenhangen met de leidende thema’s en onderzoeksgebieden van het museum.
Het verzamelbeleid is nooit gericht geweest op encyclopedische volledigheid, maar drukte een bewuste keuze uit voor de uitbouw van specifieke clusters met een hechte onderlinge samenhang. Daarbij lag de nadruk
op het verzamelen van de eigentijdse kunst, aangevuld met historische aankopen om de collectie een kunsthistorisch fundament te geven. Voor een overzicht van omvang en samenstelling in aantallen zie bijlage 1.
Verzamelbeleid
Al enkele jaren zijn de criteria waarmee we verzamelen niet meer uit te drukken in kunsthistorische begrippen als ‘stijl’ of ‘stroming’. In plaats daarvan werkt het museum met drie criteria: tijd, onderzoeksgebied en
geografische oriëntatie.
Deze herijking van het collectiebeleid betekent niet een rücksichtsloze breuk met het bestaande beleid,
maar een geleidelijk in elkaar groeien van oude en nieuwe vormen. Het loslaten van de oude kunsthistorische ankers en het experimenteren met nieuwe vormen vergt daarbij een secure benadering met gedegen
evaluatie. Belangrijk daarbij is om op te merken dat de onderzoeksgebieden niet per se een keurslijf zijn
waarin kunstwerken, projecten of activiteiten opgesloten worden. Ze zijn eerder te begrijpen als aanleidingen die leiden tot projecten, producties, tentoonstellingen en aankopen. Het mag duidelijk zijn dat
presentatie- en aankoopbeleid nauw met elkaar verweven zijn. De combinatie van verzamelende en presenterende instelling geeft ons de mogelijkheid intensief samen te werken met kunstenaars bij de productie
en presentatie van hun werken en zorgt ervoor dat we zorgvuldig afgewogen keuzes voor onze collectie
kunnen maken. Deze combinatie geeft ons bovendien de mogelijkheid de werken steeds opnieuw te interpreteren door ze in verschillende contexten en perspectieven te tonen, zowel in als buiten het museum.
Gezien onze wens om kunstwerken contextueel te begrijpen, bestaat voor het ons de collectie niet alleen
uit de fysieke werken, maar ook uit de archieven die deze werken een context geven. Vanaf 2006 beschouwen wij daarom archieven en bibliotheekcollectie als onmisbaar onderdeel van de museumcollectie.
In het verlengde daarvan zijn we geïnteresseerd in kunstenaarsarchieven en de toegang daartoe. We willen graag een bijdrage leveren aan het in stand houden en digitaal ontsluiten van deze archieven en ontwikkelen hiervoor beleid in samenwerking met onze partners van L’Internationale.
De categorieën tijd en geografie dienen met name om aan te geven op welke wijze het museum zich positioneert ten opzichte van een meer traditionele kunsthistorische benadering waarin West-Europa en Amerika een dominante rol spelen. Hiertegenover stellen wij een benadering waarin met name Oost-Europa, het
Midden-Oosten en Zuidoost Azië een grotere aandacht hebben. Het zijn de gebieden waartoe we ons al
eeuwenlang verhouden, onze positie kiezen en heroverwegen, die mede onze identiteit bepalen..
Daarnaast hechten we groot belang aan een goede balans tussen de vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke kunstenaars in onze collectie. Deze laatste groep is met een aandeel van ongeveer 10%
nog steeds ondervertegenwoordigd.
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Het volgen van deze criteria werken we op verschillende manieren uit voor de kunst van vóór 1989 en
daarna.
Kunst vóór 1989
Uitbreiding van de verzameling West-Europese en Amerikaanse kunst van vóór 1989 wordt door ons niet
actief nagestreefd. Alleen wanneer zich uitzonderlijke kansen voordoen zullen we van dit uitgangspunt afwijken. Hieraan liggen de volgende motieven ten grondslag.
De wereld die zich kenmerkte door de strijd tussen Oost en West heeft plaats gemaakt voor een open en
multipolaire wereld. Kunst is een middel dat ons helpt om in deze nieuwe wereldorde met haar continue
machtsverschuivingen, een positie te vinden en stelling te nemen. Onze moderne kunstcollectie van vóór
1989 beschouwen we als een belangrijke en onmisbare bron voor onderzoek naar deze periode. Eerder
dan in aanvulling van dit collectieonderdeel en dit deel van de geschiedenis, zijn we geïnteresseerd in onderzoek naar deze periode.
Een tweede maar niet minder belangrijke reden is het feit dat moderne kunst binnen de collectie Nederland
inmiddels zeer goed vertegenwoordigd is en door meerdere collega-musea verzameld wordt.
Een derde reden is het feit dat moderne kunst door de enorme groei van de kunstmarkt vrijwel onbetaalbaar is geworden.
Alleen wanneer zich uitzonderlijke kansen voordoen zullen we van dit uitgangspunt afwijken. Een voorbeeld hiervan is de aankoop van de ‘Wood Circle’ (1977) van Richard Long, een werk dat het Van Abbe
sinds 1977 in langdurig bruikleen heeft en dat nu door de erven van de eigenaar te koop werd aangeboden. Het werk werd in hetzelfde jaar waarin het werd vervaardigd als bruikleen in de collectie opgenomen. In de loop der tijd is de ‘Wood Circle’ vele malen tentoongesteld, gefotografeerd en gedocumenteerd. Het werk vormde de aanleiding voor vele gesprekken en discussies en was inmiddels een onmisbaar
onderdeel van de geschiedenis van het museum geworden. We konden dit werk verwerven door een
crowd-funding initiatief dat werd geïnitieerd door onze rondleiders, gastheren en gastvrouwen en met
steun van de BankGiro Loterij en de Provincie Noord-Brabant.
Een uitzondering maken we voor kunst van vóór 1989 uit het Midden-Oosten, Zuidoost Azië en Oost-Europa,
gebieden die binnen de Collectie Nederland nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Om de hedendaagse kunst die we uit deze gebieden verzamelen in een historisch perspectief te plaatsen, verzamelen
we ook werken van vóór 1989 uit deze gebieden. Wat betreft Oost-Europa sluiten we aan bij onze historische collectie met werken van Lissitzky en Moholy Nagy en breiden dit uit met kunstenaars van daarop
volgende generaties. We realiseren ons dat we deze ambitie slechts op lange termijn kunnen realiseren
omdat de aandacht voor deze werken enorm snel groeit en de beschikbaarheid beperkt is. De afgelopen
jaren hebben we werken kunnen aankopen van Andrej Wróblewski, Mladen Stilinovic, Nedko Solakov en
IRWIN. In 2013 hebben we hieraan de installatie “Let’s go Girls’ (2012) van Ilya en Emilia Kabakov toe kunnen voegen. Dit werk is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt en de Stichting Promotors Van
Abbemuseum.
Naast aankoop zoeken we naar andere mogelijkheden om toegang te krijgen tot werken uit deze regio’s
en onderzoek te doen naar de geschiedenis en ontwikkelingen in deze regio’s. Een daarvan is de samenwerking binnen L’Internationale met de instellingen die een verzameling op dit gebied hebben en volop
expertise hebben opgebouwd. Voor wat betreft Oost-Europa werken we samen met de Moderne Galerija
in Ljubljana en de Julius Koller Society in Bratislava. Wat Zuid-Amerika betreft zijn onze Spaanse partners
MACBA in Barcelona en Reina Sofia in Madrid van groot belang.
Kunst na 1989
Voor ons verzamelbeleid na 1989 zijn de vier in paragraaf 7 omschreven onderzoeksgebieden leidend. Op
basis daarvan maken we onze keuzes en bouwen de verzameling verder uit. Aankopen komen meestal
voort uit intensieve samenwerking met kunstenaars voor tijdelijke tentoonstellingen en projecten.

Kunst, economie en samenleving
Een van de speerpunten in ons beleid is het tonen en verzamelen van werken die sociale vraagstukken aan
de orde stellen. Allereerst is daar het vraagstuk naar de kloof tussen leven en kunst, dat vanaf het begin van
de 20e eeuw keer op keer door kunstenaars aan de orde is gesteld. Ook nu weer, aan het begin van de 21e
eeuw, stellen veel hedendaagse kunstenaars de vraag naar de gebruikswaarde en het doel van kunst.
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Deze ontwikkelingen willen we in ons aankoopbeleid tot uitdrukking brengen. We willen verbanden leggen tussen het cluster historische avant-garde kunst, de neo-avant-garde in de tweede helft van de 20e
eeuw tot aan 1989 en de complexe situatie van vandaag. De werken van Lissitzky in de collectie zijn wat
dit betreft een belangrijk ankerpunt.
De Griekse schuldencrisis, het debat over schuldenplafonds en de harde bezuinigingen in Nederland maken eens te meer duidelijk dat het economische systeem een centrale rol speelt in onze samenleving. Met
alle complexe financiële producten en astronomische getallen is de economie een ondoorzichtige maar
bepalende macht in ons leven en onze samenleving geworden. In het moderne tijdperk was er altijd een
spanning tussen kunst, samenleving en markt (opkomst van de vrije, autonome kunstenaar, opkomst van de
kunstmarkt en de kunstbeurzen). Samen met kunstenaars en onderzoekers willen we kijken hoe kunst onze
relatie tot de economie zichtbaar en ervaarbaar kan maken en andere modellen voorstelbaar maakt. Een
van de belangrijkste projecten in dit kader is ‘The Museum of Arte Útil’, van en met de Amerikaans/Cubaanse
kunstenaar Tania Bruguera. Samen met het Van Abbe, het Queens Museum in Brooklyn, de Cisneros Foundation en de City University van New York doet ze onderzoek naar kunstenaars die werk maken dat niet meer
enkel een voorstel(ling) is, maar die hun werk willen implementeren en toepassen in de werkelijkheid. Ook
van deze groep kunstenaars willen we werken aan de collectie toevoegen.
In dit kader zijn de afgelopen jaren werken verworven van Chto Delat, Hannah Hurtzig, Deimantas Narkevicius, Olaf Nicolai, Julika Rudelius, SUPERFLEX. In 2013 zijn hieraan toegevoegd een serie tekeningen en objecten van de Russische kunstenaar Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya) en een object van Antonis Pittas.

Kunst, geschiedenis en globalisering
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 invloed van de oude grootmachten is tanende.
We zijn aan het einde gekomen van het moderne tijdperk met zijn kolonialisme, secularisatie, verzuiling en
industrialisatie. Het is tijd voor een heroriëntatie en reflectie op de geschiedenis en de manier waarop die
geschreven is. Hoe leggen mensen relaties? Op welke wijze gebruiken we historische begrippen om grip
te krijgen op onze huidige omgeving? De belangstelling voor performance, rollenspelen, de theatralisering
van het alledaagse leven laten zien hoe kunstenaars posities kritisch onderzoeken en experimenteren met
nieuwe mogelijkheden. Daarbij zijn we met name geïnteresseerd in kunstwerken waarin de confrontatie
tussen het lokale en het internationale aan de orde wordt gesteld.
In dit kader ontwikkelen we samen met Grizedale Arts, Coniston (GB), Reina Sofia, Madrid (Spanje), de Hayward Gallery (GB), de Universiteit van Hildesheim (Duitsland), de Liverpool School of Art and Design (GB), de
Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven en de Design Academy Eindhoven het project ‘1848: The New Mechanics’. Het project wil de opkomst van de moderne tijd (rond 1848) confronteren
met hedendaagse ontwikkelingen en door vergelijking nieuwe inzichten verwerven en nieuwe interpretaties mogelijk maken. Het onderzoek omvat een seminar en leesgroep, een symposium en een tentoonstelling in 2014.
In dit kader zijn werken verzameld van Hüseyin Alptekin, Yael Bartana, Bik Van der Pol, Erwin van Doorn &
Inge Nabuurs, Vangelis Gokas, IRWIN, Surasi Kusolwong, Mark Lewis, Ahmet Ögüt, Wendelien van Oldenborgh, Michael Rakowitz, Nedko Solakov, Akram Zataari, Arthur Zmijewski, Hito Steyerl. Kunstenaars met
wie we de afgelopen periode samenwerkten of waarmee we de komende jaren willen samenwerken en
waarvan we werk aan dit ensemble willen toevoegen zijn Nathan Coley, Sheela Gowda, Özlem Günyol,
Mustafa Kunt, Walid Raad (in overleg met het Stedelijk Museum).

Kunst, autonomie en politiek
In de moderne tijd zien we dat de kunstenaar voor het eerst niet meer als hofleverancier de aristocratie
bediende, maar als vrije, autonome speler ging opereren in een ontluikende kunstmarkt. Deze vrijheid van
kunstenaar en werk was bepalend voor de omgang met kunst door de instituten die kunst verzamelden en
presenteerden. Recentelijk is duidelijk geworden dat deze vanzelfsprekendheid niet langer bestaat. Kunst
dient zich meer dan ooit te verantwoorden naar de markt en samenleving. Autonomie is geen gegeven
meer maar een vraag. We vinden het daarom belangrijk onderzoek te doen naar de verschillende betekenissen van de autonomie van de kunst en wat vandaag de dag het belang van een autonome kunst is.
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Het ‘Autonomy’ onderzoek is een ‘ongoing project’, dat van start ging in 2010, omvat tot op heden een aantal seminars, Summer schools, een symposium (oktober 2011) en een herhaaldelijk verschijnend tijdschrift.
Ook dit onderzoek draagt bij aan de eerder genoemde projecten: ‘1848: The New Mechanics’ en ‘The Museum of Arte Útil’ met Tania Bruguera.
In dit kader zijn werken aangekocht van Gerald Byrne, Oliver Ressler, Nedko Solakov, SUPERFLEX, het Museum of American Art, Berlin, Calovski & Ivanovska, Vangelis Gokas en Sara van der Heide. Voor mogelijke
uitbreiding denken we aan het werk van Emily Jacir, Khaled Jarrar en Cengiz Çekil of werken uit de twee
bovengenoemde projecten.

Artistieke co-creatie
De laatste decennia zien we in de kunst meer en meer vormen van collectief auteurschap ontstaan. Voorbeelden van kunstenaars die in een collectief werken of hun werken samen met anderen coproduceren
zijn onder meer Bik Van der Pol, Chto Delat, IRWIN, Wendelien van Oldenborgh, Dick Verdult en Piero Gilardi.
Elke van hen geeft op een heel eigen wijze vorm aan dit coproducentschap. Van elk van hen is intussen
werk aan de verzameling toegevoegd.
Voor de collectie betekent dit onderzoeksgebied tevens een concentratie op de vraag welke rol wij als
museum kunnen spelen in de productie van kunst en in een actief partnerschap met kunstenaars. Hoe kunnen we projecten ontwikkelen die eerder door gemeenschappen worden gemaakt dan door individuen?
Hiervoor is Woensel West (een van Eindhovens ‘krachtwijken’) als project voor en door bewoners een belangrijke try-out, waarbij de kunstenaar niet als alleswetende verteller opereert, maar met en voor de bewoners samenwerkt. Een ander voorbeeld is het project met Li Mu, een Chinese kunstenaar die samen met
zijn dorpsgenoten werken uit de collectie van het Van Abbemuseum een nieuwe plaats en functie gaf in
zijn dorp in de provincie Hunan in China.
Tot dit collectieonderdeel kunnen aankopen gerekend worden van Petra Bauer en Annette Krauss, IRWIN,
Jonas Staal, Dick Verdult, Wendelien van Oldenborgh, Public Movement, Manon de Boer, Li Mu.
Het verzamelen van relaties
Door de veranderingen in ons verzamelbeleid zullen we anders gaan denken over de aard van onze
verzameling en wat precies verzameld moet worden. Een consequentie daarvan is de noodzaak om het
kunstwerk als object te herdefiniëren. Het kunstwerk is niet meer een eindpunt van een proces, maar juist
iets dat een proces mogelijk maakt waarin een bijzondere kennis verkregen kan worden. Consequentie
daarvan is dat het kunstwerk niet meer opgevat wordt als een statische eenheid, maar eerder als een
open entiteit die zich blijft ontwikkelen en voortdurend nieuwe relaties maakt. Deze relaties ontstaan uit de
verschillende contexten waarin een kunstwerk functioneert. We denken daarbij aan tentoonstellingen, aan
interpretaties in woorden, maar ook aan de restauratiegeschiedenis van een werk. Een mooi voorbeeld
hiervan is de presentatie van onze Picasso in Palestina, een project dat niet alleen Palestina verrijkte, maar
ook onze Picasso, die nu de enige en eerste Picasso is die in dit gebied te zien is geweest. Elke uiteenzetting met een werk dwingt degene die de relatie aangaat om een uitspraak te doen – hoe klein ook – over
de betekenis van het werk. Deze uitspraken zijn veelvormig maar niet inwisselbaar; ze drukken de wereld
uit en de verbeelding die op een specifiek moment mogelijk is. Het verzamelen van deze relaties zien we
als de opgave en uitdaging voor het 21ste eeuwse museum. Het is een manier om onze kernprincipes transparantie en agentschap te vertalen naar de omgang met de kunstwerken.
Het Van Abbe als opdrachtgever
We zien het museum als actief partner en opdrachtgever voor kunstenaars bij de productie van hun werk.
Kunstenaars zijn voor ons bij uitstek de partners met wie we de vragen uit onze onderzoeksagenda op alle
mogelijke manieren onderzoeken. De resultaten worden gepresenteerd in tentoonstellingen in het museum,
maar ook daarbuiten. Daarnaast kunnen deze werken een belangrijke aanvulling zijn voor de collectie
van het museum.
De afgelopen jaren hebben we veel positieve ervaringen opgedaan in projecten als ‘Becoming Dutch’,
waarvoor we in 2006 de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit ontvingen, en ‘Play Van Abbe’. Een groot
aantal van deze werken hebben we in de collectie kunnen opnemen. Voorbeelden daarvan zijn FREE SOL
LEWITT van SUPERFLEX, Lina Bo Bardi: The Didactic Room van Wendelien van Oldenborgh, Lied van de zaalwachters voor de inwoners van Eindhoven en Museumsongspiel van Chto Delat,
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De komende jaren willen we deze werkwijze verder uitbreiden en intensiveren. We willen kunstenaars
betrekken bij onze onderzoeksgebieden en met hen een duurzame relatie opbouwen die kan leiden tot
andersoortige resultaten. Deze manier van werken zal leiden tot een nieuwe inzichten en nieuwe manieren van samenwerken. Daarnaast maken we onszelf meer onafhankelijk van het distributiesysteem via de
kunstmarkt.
Verhouding tot de Collectie Nederland
In de loop van de 20e eeuw zijn in de Nederlandse musea overlappingen tussen kunstcollecties 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 interessant en de moeite van het bestuderen waard. Ze vertellen ons veel over de posities van de musea en het verzamelbeleid in Nederland.
Sinds het einde van de 20e eeuw en de opkomst van ‘global contemporary art’ (in de betekenis die Hans
Belting er in zijn artikel ‘Contemporary Art as Global Art’ aan geeft) zien we een kentering die het einde van
de moderne tijd en de hegemonie van de West-Europese en Noord-Amerikaanse canon markeert. Daarnaast hebben de economische en financiële crises en de aan de cultuursector opgelegde bezuinigingen
de musea genoodzaakt hun beleid bij te stellen en schaarser wordende middelen slimmer in te zetten. Het
verzamelgebied breidt zich uit, de prijzen stijgen terwijl de middelen schaarser zijn geworden. Musea zijn
genoodzaakt keuzes te maken en zich te heroriënteren op hun positie en de functie van hun verzameling.
Ten opzichte van de Collectie Nederland en het verzamelbeleid van de andere musea ziet het Van Abbe
zich als een museum dat de randgebieden van het Nederlandse verzamelbeleid verkent en zo de canon
ter discussie stelt. We werken samen met kunstenaars met wie we onze onderzoeksvragen en interessegebieden delen en zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met meerdere partijen en nieuwe vormen
van opdrachtverlening. Een goede uitwisseling tussen de Nederlandse musea achten we daarom van
groot belang. In het geval van gedeelde belangstelling voor een bepaalde kunstenaar zullen we per geval samenwerken of afspraken maken.
Shared Ownership
Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is het gedeeld eigendom van kunstwerken. Samen met het Stedelijk Museum zet het Van Abbe zich in om hulpmiddelen te ontwikkelen die het makkelijker maken om goede
afspraken te maken over een gedeeld eigendom van een kunstwerk. Inmiddels delen we met het Stedelijk
Museum in Amsterdam het eigendom van het fotowerk ‘The Missing Negatives of the Sonnenfeld Collection‘
2008 van Yael Bartana en met het Museum of Modern Art in Warschau deel 3 van de trilogie ‘And Europe
will be stunned’, de video ‘Zamach’ 2011, ook van Yael Bartana. Daarnaast realiseren we op dit moment de
deling van het eigendom van de videoinstallaties ‘Maurits Script’ (2006) en ‘La Javanaise’ (2012) van Wendelien van Oldenborgh. ‘Maurits Script’ werd in 2008 door het Van Abbe aangekocht, ‘La Javaniaise’ in 2013
door het Stedelijk Museum. Door de helft van het eigendom van beide werken te ruilen, komen beide werken in het bezit van beide musea. We zien deze ruil als een pilot waarmee we het functioneren van deze
vorm van deling kunnen testen op inzetbaarheid in de toekomst.
Schenkingen
Het Van Abbemuseum wil de komende tijd meer aandacht gaan besteden aan het verwerven van schenkingen van werken die relevant zijn voor onze collectie en het opbouwen van relaties met potentiële
schenkers. Aan het doen/aanvaarden van een schenking gaat een periode vooraf waarin we onderzoeken welke verwachtingen we van elkaar hebben en wat we elkaar kunnen en willen bieden. Uiteraard is
van belang dat de betreffende werken daadwerkelijk op zijn plaats zijn binnen de collectie van het museum. De afgelopen jaren heeft het museum van private partijen onder meer schenkingen ontvangen van
werken van Yael Bartana, James Lee Byars, Maria van Elk, Johan Lennarts, Markus Lüpertz, Pieter Laurens
Mol, Avi Mograbi en JCJ Vanderheyden. Daarnaast ontvingen we van de volgende kunstenaars schenkingen van hun eigen werk: Manon de Boer, Surasi Kusolwong, Ahmet Ogüt, Wendelien van Oldenborgh, Joost
van Rooijen, Nedko Solakov, SUPERFLEX, Dick Verdult.
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Langdurige bruiklenen van derden
Ook voor langdurige bruiklenen is belangrijk dat bruikleengever en –nemer elkaars motieven kennen en
goede afspraken maken over gebruik en kosten (registratie, conservering, opslag en verzekering), maar
ook over toekomstige aankoop. Langdurige bruiklenen van privépersonen kunnen een niet te onderschatten risico vormen binnen een publieke verzameling. Wanneer de bruikleen vele jaren later door de
bruikleengever wordt beëindigd, kan dit ervaren worden als een gevoelig verlies. Een recent voorbeeld
daarvan is de beëindiging van de bruikleen van het werk ‘Wood Circle’ (1977) van Richard Long door de
erven van de eigenaar. Na een bruikleenperiode van 35 jaar aan het Van Abbemuseum werd het werk
te koop aangeboden. De huidige waarde van het werk was echter dusdanig hoog dat het museum een
aankoop aanvankelijk afwees. Rondleiders, ciceroni, gastvrouwen en –heren hebben daarop een succesvolle ‘crowdfunding’ geïnitieerd, waardoor het museum het werk na enige onderhandeling alsnog kon
aankopen.
Een andere belangrijke maar ook omvangrijke langdurige bruikleen betreft het werk van René Daniëls dat
beheert wordt door de Stichting René Daniëls. Het museum had al vroeg in zijn carrière een hechte band
met Daniëls en we rekenen hem tot de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van zijn tijd. Als Eindhovens
museum zien we het als onze plicht de Stichting te steunen bij de zorg voor een goede registratie, documentatie en conservering en bij het toegankelijk maken van het werk in binnen- en buitenland. Ons voornemen om in 2012, gelijktijdig met de tentoonstelling René Daniëls: An exhibition is also always part of a greater whole, een aankoop te realiseren is helaas niet gelukt. We zoeken nu naar andere mogelijkheden om
het werk van Daniëls aan het museum te verbinden. Onze voorkeur gaat momenteel uit naar dat deel dat
we als ‘archiefmateriaal’ zouden willen bestempelen.
Langdurige bruiklenen aan derden in Nederland
Het Van Abbemuseum staat positief tegenover het in langdurig bruikleen geven van werken aan andere
museale instellingen. Voorwaarde is dat de werken in de lenende instelling daadwerkelijk worden getoond
en dat de werken niet nodig zijn voor onze eigen collectiepresentatie. Momenteel zijn 8 werken voor een
langere periode aan collega-musea in Nederland in bruikleen gegeven (museum Boijmans-Van Beuningen
in Rotterdam, het Groninger Museum, Groningen, het Rijksmuseum in Amsterdam, het Museum Slager in ’s-Hertogenbosch en Paleis Het Loo in Apeldoorn). Het gaat hierbij ook om werken die voor een langere periode
in een collectiepresentatie in het collega-museum worden getoond.
Van oudsher heeft het Van Abbemuseum een aantal werken in langdurig bruikleen gegeven aan niet-museale instellingen voor representatieve doeleinden, waaronder de Raad van State in Den Haag, de gemeente Eindhoven en de Stadsschouwburg Eindhoven. Momenteel gaat het om 18 werken.
Afstoten
Ten aanzien van het afstoten van collectieonderdelen staat het Van Abbemuseum gereserveerd. De collectie is beperkt van omvang en neemt door haar hoge kwaliteit een belangrijke plek in binnen de geschiedenis van de moderniteit. Bovendien is onze verzameling de neerslag van de geschiedenis van het museum
en biedt als zodanig een belangrijke bron voor onderzoek naar de museale geschiedenis enerzijds en de
herinterpretatie van ons verleden anderzijds. In de vele tentoonstellingen die we de afgelopen jaren zowel
in het museum als daarbuiten met de collectie hebben gemaakt zijn diverse onderdelen van de collectie
aan bod gekomen. Met name de losse eindjes binnen de collectie bleken interessante aanknopingspunten voor interpretatie en heroriëntatie. Van een inactief deel van de collectie dat in aanmerking zou komen
voor afstoting is voorlopig nog geen sprake.
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3.2 Collectie bibliotheek en archief
Museale instellingen hebben belangrijke kunstcollecties en archieven in beheer die vragen om duurzame
archivering en een zo breed mogelijke toegankelijkheid. Netwerken en samenwerkingsverbanden vormen
vitale strategieën in het preserveren van hedendaagse kunst. Deze strategieën kunnen echter nog verder
uitgediept worden ten behoeve van een betere distributie en het contextualiseren van de kunstwerken en
de archiefcollecties. De bibliotheek van het Van Abbemuseum vervult hierin een spilfunctie.
Naast het opbouwen van een collectie – waartoe het Van Abbemuseum zoals gezegd ook het archief en
de literatuurcollectie van de bibliotheek rekent – en het preserveren van kunst is het in herinnering houden
en voortdurend [re]contextualiseren – lees actualiseren – van de collecties een belangrijke taak voor het
instituut. Het verder ontwikkelen van online software gereedschap is hierbij cruciaal. Het onderzoek naar
deze ‘gereedschappen’ betekent een verbetering voor de distributie van kennis en van de zichtbaarheid
van het museum en haar collecties. Deze op samenwerking gebaseerde ‘gereedschappen’ kunnen ook
een belangrijke rol spelen bij het integreren van het publiek in het betekenis en context geven aan de kunstwerken en de collecties.
Basiskenmerken
Bij collectievorming van de bibliotheek worden, naast de Van Abbe-principes, drie criteria gehanteerd: het
belang van de organisatie, de historie van de collectie zelf en de eisen van het publiek.
In het Van Abbemuseum is de actualiteit van gegevens een belangrijk punt. Jonge kunstenaars hebben
vaak nog geen catalogus gepubliceerd, daarom is het knipselarchief en zijn de uitnodigingskaarten en
ander foldermateriaal van vitaal belang bij het documenteren van hun activiteiten. De bibliotheekcollectie is een afspiegeling van de geschiedenis van het museum, zowel de tentoonstellingsgeschiedenis als de
aankoophistorie. Speciale aandachtsgebieden in de collectie van de bibliotheek zijn dan ook publicaties
op het gebied van het expressionisme, École de Paris en de Franse religieuze kunst (beleid Edy de Wilde),
het constructivisme, Zero en Nul en de kunstsociologie (beleid Jean Leering), de minimal art en conceptuele
kunst(beleid Rudi Fuchs en Jan Debbaut) en museumtheorie, kunst en maatschappij, kunst en politiek (beleid
Charles Esche). Daarnaast heeft de bibliotheek van de meeste kunstenaars die in de collectie zijn vertegenwoordigd of die deelgenomen hebben aan tentoonstellingen publicaties, documentatie en andere
documenten zoals uitnodigingskaarten, affiches, aantekeningen, correspondentie en persberichten. De
bibliotheek
is erop gericht deze deelcollecties niet alleen uit te breiden met hedendaagse componenten maar ook te
contextualiseren en te vervolmaken met nieuwe hedendaagse beschouwingen ten aanzien van deze onderwerpen. De samenwerking met het consortium l’internationale betekent in deze context een uitgelezen
mogelijkheid om collectieonderdelen van de betrokken museale archieven en bibliotheken te vergelijken,
op elkaar af te stemmen en in de toekomst een gerelationeerde database voor het publiek toegankelijk te
maken.
Schenkingen
De bibliotheek en het archief verwelkomen schenkingen van relevant archiefmateriaal en literatuur over
tentoonstellingen uit de eigen tentoonstellingsgeschiedenis en / of kunstenaars die in de kunstcollectie zijn
vertegenwoordigd. Zij verzamelen ook publicaties en archiefmateriaal 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 bibliotheekcollectie kan op deze manier worden ingezet om bij presentaties hiaten
in de kunstcollectie te vullen zodat het publiek eenvoudig bruggen kan bouwen tussen de verschillende
delen.
In 2012 is het museum overeengekomen met het verzamelaarsduo Lemmens / Stommels uit Nijmegen dat
hun collectie wordt geschonken aan het Van Abbemuseum. De LS collectie bevat ca. 13.500 titels variërend
van originele drukken, affiches, pamfletten tot grafiek, kunstenaarsboeken, tijdschriften, geïllustreerde kinderboeken en secundaire literatuur zoals referentie- en naslagwerken over de geschiedenis van de moderne Russische kunst binnen en buiten Rusland en de Sovjet Unie.
De collectie wordt in fasen overgedragen en direct digitaal ontsloten in Vubis en het internet.

17

Deze schenking zorgt ervoor dat het Van Abbemuseum kan uitgroeien in 2013-14 tot hét expertisecentrum met betrekking tot de klassieke Russische avant-garde kunst en de hedendaagse ontwikkelingen.
Omdat het beleid erop gericht is om nieuwe deelcollecties die worden toegevoegd aan de bibliotheek/
archiefcollectie te verankeren, zal de toevoeging van de LS collectie betekenen dat de toegang tot achtergrondinformatie gegarandeerd wordt. In de samenvoeging komt ook een uniek aspect naar voren. Het
omvangrijke op overwegend Westerse canon gebaseerde archief en bibliotheekcollectie van het Van Abbemuseum en de op Russische kunst en dus canon doorbrekende LS collectie anderzijds, geven aan beide
een extra dimensie. Daadwerkelijk kan onderzoek plaatsvinden naar de oorsprongen van de Russische
moderne kunst en naar de mechanismen die de verschillende posities in de kunstwereld historisch hebben
bepaald. Deze kunsthistorische maar ook maatschappelijke dialoog kan plaatsvinden binnen de context
van het museum met gebruikmaking van het museum als podium.
Transparantie
De bibliotheek van het Van Abbemuseum is een museumbibliotheek in de breedste zin van het woord. Er
wordt niet alleen informatie verzameld, ontsloten en ter beschikking gesteld, maar de bibliotheek fungeert
zelf als kennisproducent. Zij is in de loop der tijd uitgegroeid van een facilitair kenniscentrum tot een actief
productiecentrum. Niet alleen producent van kennis, maar ook producent van museale tentoonstellingen.
Niet beperkt tot de eigen ruimte, maar gebruikmakend van de gehele museale ruimte. Deze integratie van
museum en bibliotheek is uniek in Nederland. Een ideale combinatie waarmee het museum met de potentie
van haar bibliotheek naar buiten treedt, maar ook een bibliotheek die haar mogelijkheden inzet voor de
museale taken. Veel bibliotheken maken op dit moment de ontwikkeling door van traditionele bibliotheek
naar een meer op digitale leest geschoeid kenniscentrum, met toegang tot allerlei relevante databases.
Ook de bibliotheek van het Van Abbemuseum heeft haar collecties digitaal ontsloten. Wat echter het karakter van een museumbibliotheek versterkt is de wijze waarop in de sociale media wordt omgegaan met de
inhoud van de archieven. Voortdurend worden vanuit het archief en de literatuur nieuwe verhalen verteld
die zich richten op actuele gebeurtenissen buiten de museale grenzen. Deze activiteiten brengen op hun
beurt een reactie teweeg bij het publiek, waardoor de verzameling met kennis van buiten wordt vervolmaakt. Wat daarnaast in een museumbibliotheek van belang is, is de combinatie van dienstverlening aan
zowel het instituut alsook het publiek. Zij fungeert als katalisator voor de beide uitersten door haar onderzoek naar de mogelijkheden in de ondersteunende functie. Dit onderzoek naar ondersteuning heeft haar
weerslag op het gebied van de bemiddeling en educatie. De museumbibliotheek vormt met haar wetenschappelijke informatie en kennis van het netwerk een denktank voor het museum; vanaf het checken van
de juiste informatie op titelkaartjes tot
het formuleren van de beleidsfilosofie van het museum. De onlosmakelijke verbondenheid met het instituut
versterkt het groter geheel waar ze een integraal deel van uitmaakt: het museum.
Een transparant Van Abbe zet zich in om al haar activiteiten te ontsluiten zowel voor als achter de schermen. Vanuit dit perspectief worden alle schenkingen direct ingevoerd in het beheersysteem Vubis op een
zodanige wijze dat er ten alle tijden een reconstructie gemaakt kan worden van de totale schenking, maar
tegelijkertijd de schenking wordt geïntegreerd in de bestaande collectie. Direct opvraggbaar en fysiek
toegankelijk voor het publiek. Daarnaast worden onderdelen van de schenkingen ingezet bij collectiepresentaties en bibliotheektentoonstellingen en als bruiklenen in andere instituten. In 2013 werden publicaties
en kunstenaarsboeken opgenomen in de tentoonstelling Kabakov / Lissitzky, publicaties en affiches in de
solopresentatie Jan van Toorn in Moskou eind 2013 en de zal de LS Collectie in 2014 onderdeel uitmaken van
een reizende tentoonstelling in de universiteitsbibliotheken van Hamburg en Kiel.

18

Agentschap
Als effect van onze doelstelling om het museum niet meer te presenteren als een klassiek instituut met een
regulerende functie, maar als een agentschap dat actief vanuit overtuiging en expertise een palet aan
diensten aanbiedt, ondersteunt de bibliotheek met haar expertise op het gebied van archieven het in
kaart brengen en ontsluiten het archief van Ilya & Emilia Kabakov met als resultaat een oeuvre catalogus.
In verband met de gesprekken over de verwerving van het archief van René Daniëls wordt onderzocht op
welke wijze het verzamelen van kunstenaarsarchieven kan worden geformaliseerd, zodat ook andere
instituten eenzelfde procedure en werkwijze kunnen hanteren. Ook hier maken we gebruik van de ervaringen binnen ons netwerk L’Internationale, waarin enkele instellingen zitting hebben met veel ervaring op dit
gebied (Reina Sofia in Madrid, MACBA in Barcelona, SALT in Istanbul).
Toekomstvisie
Hoe moet een bibliotheek en archief zich verder ontwikkelen als kennisinstituut en – producent en zich verder voorbereiden op de toekomst? De bibliotheek en archief van het Van Abbemuseum trachten dit te doen
door een naar buiten gericht, transparant beleid dat door publiek en wetenschappelijke inhoud wordt
gestuurd. Door niet meer te opereren als ‘alleswetende’ bron maar door zich te richten op het engagement
en de ervaring van het publiek. Door actief als agentschap op te treden en samenwerkingsverbanden en
partnerschappen aan te gaan. Door kennis op te bouwen over de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt en door kritisch denken en reflectie op onderzoeksmethoden te ontwikkelen.
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Hollands Kabinet, 2010-2012 van Sara van der Heide

20

4. Het Van Abbe beheert en conserveert
4.1 Registratie
De registratie van de collectie kunstwerken vindt plaats met behulp van het digitale collectiebeheersysteem TMS dat in 2000 in gebruik is genomen. Het programma bevat uitgebreide mogelijkheden voor de
documentatie van individuele kunstwerken. In 2003 is de collectie opnieuw geïnventariseerd en zijn de belangrijkste gegevens gecontroleerd. TMS vormt tevens de basis voor de digitale ontsluiting van de collectie
online voor het publiek.
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. We onderzoeken de mogelijkheid om gedeeltes uit dit archief te digitaliseren. Daarnaast legt de bibliotheek dossiers aan van publicaties over de kunstenaars en de
individuele werken in de collectie.
Standplaatsbeheer
De standplaatsregistratie is volledig gedigitaliseerd via een barcodesysteem dat is gekoppeld aan het collectiebeheersysteem TMS. Ook de onderdelen van de kunstwerken worden voorzien van een onderdeelnummer en een barcode. Prioriteit hebben de nieuwe aanwinsten en de kunstwerken die tentoongesteld
of uitgeleend worden. De standplaatsregistratie van (zowel) de collectie kunstwerken (als inkomende en
uitgaande bruiklenen) is actueel en compleet.
Beschrijving werkprocessen
De beschrijving van de 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. Naar aanleiding van een ingrijpende update van
TMS in 2011 en de toename van het gebruik door gastconservatoren, zijn in 2011 en 2012 de processen opslaan, inspecteren en interne bruiklenen bijgesteld.
Stand van zaken
In september 2013 omvatte de collectie kunstwerken in totaal 2721 inventarisnummers. Alle objecten zijn op
basisniveau geregistreerd in TMS. Daarnaast is van een groot aantal werken uitgebreidere documentatie
in TMS aanwezig. Ca. 88 % van de inventarisnummers is voorzien van een of meer digitale afbeeldingen.
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.
Naast de kunstwerken die in eigendom zijn, beheert het museum 1222 bruiklenen van derden, waaronder
1075 werken van de Stichting René Daniëls . Ook van deze werken is de basisregistratie op orde.
De 6500 kunstenaarsboeken zijn geregistreerd en beschreven in het bibliotheeksysteem VUBIS Smart.

4.2 Bruikleenverkeer
Passief 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. Ten aanzien van de
bruikleenaanvragen van andere instellingen voor tentoonstellingen door hen georganiseerd (passief bruikleenverkeer) stellen we ons soepel op. Met name binnen Nederland hanteren we een soepel bruikleenbeleid. 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.
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Het Van Abbe heeft niet de capaciteit om de onkosten voor bruiklenen aan derden voor eigen rekening te
nemen. Bij de zogenoemde passieve 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. In verband met de bezuinigingen zullen deze
kosten de volgende jaren verder omhoog gaan. Binnen Nederland worden echter geen kosten in rekening
gebracht, behalve wanneer er sprake is van ‘out of pocket expenses’.
Actief bruikleenbeleid
Als agentschap willen we niet alleen passief reageren op bruikleenaanvragen, maar ook zelf een actief
bruikleenbeleid ontwikkelen, waarbij we onze collectie en onze archieven willen delen met instellingen en
tentoonstellingsruimtes buiten West-Europa en Noord-Amerika. Musea uit West-Europa en Noord-Amerika
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 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.
Het actief bruikleenbeleid werd gerealiseerd in projecten als ‘Picasso in Palestine’ waarvoor we in 2011 Buste de Femme, 1943 van Picasso uitleenden aan de kunstacademie in Ramallah en de serie tentoonstellingen
van onze collectie in de kunstinstelling SALT, Istanbul. Ook de komende periode willen we actief meewerken
aan de realisatie van een aantal bruiklenen van deze soort, waaronder een bruikleen aan een instelling in
Sofia, Bulgarije. Op deze manier kunnen we een bredere verspreiding van de collectie in geografische zin
realiseren dan traditioneel gezien gebruikelijk is voor een Europees kunstmuseum van onze schaal. Daarbij
blijven we vasthouden aan de professionele voorwaarden en condities die binnen ons beroepsveld voor
bruiklenen gebruikelijk zijn. Indien nodig zullen we de instellingen assisteren en adviseren hoe ze aan de
gestelde normen kunnen voldoen. Op deze manier willen we onze ervaring en kennis van het werken met
niet-Westerse instellingen verder uitbouwen.
Daarnaast ontwikkelen we in het kader van internationale samenwerking binnen het museale netwerk van
L’Internationale nieuwe afspraken om het bruikleenverkeer tussen de aangesloten organisaties te vergemakkelijken en kosten zoveel mogelijk te reduceren.
Bijlage 4 geeft informatie over het aantal bruiklenen in de afgelopen 10 jaar.
Het Van Abbe als cultureel ondernemer - Commerciële bruiklenen
Naast de niet-commerciële bruiklenen hebben we vierhonderd werken (voornamelijk schilderijen, tekeningen, gouaches, werken achter glas) gereserveerd voor zogenaamde commerciële bruiklenen aan bedrijven, grote instituten of kennisinstellingen - waar de werken semipubliek toegankelijk zijn. Er is een uitgebreid
concept ontworpen voor deze activiteit en het Van Abbe ontplooit deze bijzondere bruiklenen met een
zakenpartner die een groot netwerk van bedrijfs- en kennisinstellingen heeft. Uiteraard worden de werken
alleen onder strenge condities uitgeleend en houden wij de mogelijkheid voor het terugvragen van werken
om deze in tentoonstellingen te tonen contractueel open. Deze activiteit heeft een zeer goede potentie de
exploitatie op termijn structureel mede te ontlasten en steunt tegelijkertijd onze visie van een transparant en
verspreid museum. Het is de bedoeling om met de bedrijven en kennisinstellingen met wie wij werken, ook
een aanvullende samenwerking te zoeken. Bijv. het organiseren van lezingen in de bedrijfsruimtes, het toegankelijk maken van werken voor het algemeen publiek op aanvraag, rondleidingen in het museum voor
medewerkers van het bedrijf, om maar enkele vertrekpunten te noemen. Commerciële bruiklenen zien wij
als een ontwikkelings- en leertraject, dat in de eerste jaren nog investering in kennis en veel afstemming zal
vragen.

4.3 Conservering
Preventieve conservering
In 2003 is het museum geheel verbouwd en gerenoveerd opgeleverd. De depots en tentoonstellingsruimtes voldoen aan de huidige standaards op het gebied van passieve conservering. In de tentoonstellingsruimtes zijn temperatuur en luchtvochtigheid, luchtfiltering en verlichting computergestuurd te reguleren. Het
invallende daglicht wordt gefilterd met behulp van UV-werend glas.

22

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 normen. Het grote buitendepot is niet voorzien van een klimaatbeheersysteem maar voldoet
door zijn bouwconstructie aan alle klimaateisen. In verband met de aankoop van een aantal grote installaties is de capaciteit van het buitendepot in 2007 uitgebreid tot 1000 m2.
Om deze ruimte nog efficiënter te benutten is In 2013 een extra investering gedaan in stellingen. De maatvoering die we gebruiken is afgeleid van de Europese maatvoering in de logistiek die zijn efficiëntie bewezen heeft. Bij de conservering en opslag van nieuwe aanwinsten willen we naast de bekende zuurvrije
dozen meer gebruik gaan maken van het ‘legbordsysteem’ met vaste Euro-maat, gestapeld in een Eurocontainer. Deze opslagmethode zorgt ook voor een efficiënter gebruik van ruimte tijdens transporten.
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.
Preventieve zorg betekent ook het reduceren van risico’s op schade door het naleven van nauwkeurige
protocollen voor de omgang met kunstwerken. Het laatste assessment door een onafhankelijk onderzoeksbureau vond plaats in 2011 en heeft aangetoond dat we in ruime mate voldoen aan de gestelde normen.
We zullen ons inzetten om deze te behouden en waar nodig te verbeteren.
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 passe-partouts en/of opslagdozen. De eerste generatie zuurvrije dozen (te vervangen na 10 jaar) is voor een deel al vervangen door
nieuw ontwikkelde zuurvrije dozen met een houdbaarheid van 20 jaar. Deze vervanging wordt de komende jaren gefaseerd afgewerkt.
• Van de schilderijen heeft 90% een beschermende achterwand nodig. Daarvan is 85% gerealiseerd.
Het resterende deel wordt uitgevoerd wanneer daar aanleiding toe is (bijvoorbeeld bij langdurig transport van de werken bij uitleen). De schilderijen zijn zoveel mogelijk voorzien van een professioneel
ophangsysteem.
• De opslagwijze van grote sculpturen en complexe installaties is een zaak van voortdurende zorg en
investering. Het gebruik 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.
• Sinds 2010 maken we op grote schaal gebruik van een nieuw aluminium montageprofiel, het Boikon profiel, om kleinere objecten uit complexe installaties te conserveren en op te slaan.
• De conservering van videowerken wordt gerealiseerd i.s.m. de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK)
en LIMA, de opvolger van het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk). Het Van Abbe neemt deel aan
het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland dat in 2012 is afgerond. Onderdeel van dit project
waren de conservering van alle videowerken op LTO5, een onderzoek naar auteursrechtelijke aspecten
van het online vertonen van videokunst in samenwerking met Kennisland en een onderzoek naar de aanpak van Born Digital Art in samenwerking met Virtueel Platform. Doel van deze laatste onderzoeken is de
mogelijkheden voor de ontsluiting van videokunst te vergroten en conserveringsvraagstukken rond de
opkomst van een nieuw medium in de kunst, de Born Digital Art, in kaart te brengen.
• Conservering van fotowerken is een apart kennisgebied. Het museum heeft geïnvesteerd in de opleiding
van een medewerker behoud en beheer. Dit heeft geresulteerd in een actiever conserveringsbeleid. Alle
fotowerken zijn inmiddels opgeslagen in materiaal dat geschikt is voor de conservering van foto’s (PATgetest materiaal).
• Door het uit productie nemen van diakopieerfilm is de productie van vertoningskopieën van dia’s een
groot probleem geworden. In de jaren zeventig werd in de conceptuele kunst veel gebruik gemaakt van
dia als medium. Na uitgebreid onderzoek hebben we besloten de diawerken in de collectie te digitaliseren en via die weg vertoningskopieën te produceren. De digitalisering zal in 2014 worden afgerond.
• 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.
In verband met de toename van tentoonstellingen en bruiklenen is de conservering van films en negatieven uitgesteld tot 2014.
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•

Vanaf de jaren zestig is het gebruik van vergankelijke materialen en kunststoffen in kunstwerken steeds
algemener geworden. De conservering van deze materialen is al vele jaren een belangrijk aandachtspunt. Vooral de conservering van kunststof vraagt om extra kennis en aandacht. Het museum heeft een
medewerker van de afdeling behoud en beheer de kans gegeven zich op dit vakgebied te specialiseren via cursussen en werkgroepen van het RCE. In verband met een verschuiving van prioriteiten zijn onze
experimenten met 3D-scantechnologie voorlopig stilgezet.

Kunstenaarsinterviews
In conserveringskwesties zijn interviews met kunstenaars een cruciale rol gaan spelen. Deze interviews geven informatie over het ontstaansproces van het aangekochte kunstwerk en de intenties van de kunstenaar.
Ze maken het mogelijk het werk op een goede manier ten toon te stellen, te conserveren en te restaureren.
Door zulke interviews op video op te nemen blijft deze kennis ook voor de toekomst bewaard. In de periode 2014-2017 willen we deze activiteit verder uitbreiden tot alle kunstenaars van wie we werken aankopen. Daarnaast zullen we elke kans aangrijpen om kunstenaars te interviewen wier werk zich al in de collectie bevindt.
Delen van kennis
Een van de vele manieren waarop we onze kernprincipes transparantie en verspreiding realiseren is door
het delen van zowel onze theoretische kennis als onze praktische ervaring op het gebied van conservering, documentatie en herinstallatie van kunstwerken met andere instellingen. Zowel stafleden als medewerkers behoud- en beheer werken actief mee aan onderzoek en uitwisseling. Werken uit onze collectie worden actief als case-study ingezet.
We willen onze kennis niet alleen opbouwen en delen met instellingen binnen West-Europa en de Verenigde
Staten, maar ook daarbuiten. Zowel het ‘Picasso in Palestine’ project als de serie tentoonstellingen die we
met SALT, Istanbul maakten gingen gepaard met uitwisseling van kennis op dit gebied. Met SALT wisselden
we medewerkers uit die enige tijd in de zusterorganisatie meewerkten. Op deze manier willen we vertrouwen opbouwen waardoor samenwerking in volgende projecten eenvoudiger wordt en de risico’s voor de
kunstwerken beter zijn in te schatten .
Onderzoek naar de herinstallatie van complexe installaties en performances
Het Van Abbe bezit een aantal complexe installaties. Als lid van de SBMK (de Stichting Behoud Moderne
Kunst) ontwikkelen we kennis en strategieën voor conservering en herinstallatie i.s.m. een groot aantal collega-musea in Europa. Jaarlijks wordt extra budget vrijgemaakt om de meest complexe installaties in de collectie te documenteren en te voorzien van een installatiebeschrijving
Het verwerven van nieuwe kunstvormen vraagt om het aanpassen en vernieuwen van bestaande registratie en documentatiemethodes. In 2012 en 2013 participeert het Van Abbe in een onderzoek van de Tate
in Londen naar het verzamelen, registreren en ‘activeren’ van performances. Doel van dit onderzoek is om
aan de hand van case studies en documentatiemethodieken uit andere disciplines (dans, theater enz.) ‘best
practice’ te ontwikkelen.
NWO onderzoek naar de conservering van fotografie
Het Van Abbemuseum neemt deel aan het onderzoek ‘Photographs and Preservation: How to save photographic artworks for the future’, geïnitieerd door de Universiteit Leiden en het Stedelijk Museum, naar de
conservering van fotowerken. Het gaat daarbij vooral om fotowerken van na 1960 waarin fotografie gecombineerd is met andere materialen en technieken. Door de combinatie van diverse media ontstaan problemen met betrekking tot het behoud van de betreffende werken. Dit onderzoek wordt ondersteund door
NWO met een network grant Science4Arts en vindt plaats van 2012-2016.

4.4 Restauratie
Het Van Abbemuseum heeft geen restauratoren in vaste dienst. Restauraties worden uitbesteed aan een
team van freelance restauratoren met elk hun eigen vakgebied. De conservator collectie/hoofd collecties
bepaalt in overleg met de afdeling conservering de prioriteiten. Restauraties aan de ‘klassieke werken’ in
de collectie en de werken die regelmatig worden getoond of uitgeleend hebben prioriteit.
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The Missing Negatives of the Sonnenfeld Collection, 2008 van Yael Bartana
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5. Het Van Abbe presenteert zijn collectie
Het agentschap Van Abbe wil zijn collectie presenteren op drie niveaus. Het eerst werkterrein is het museum
zelf en met name de Nieuwbouw, waar vanaf november 2013 een bijzondere collectiepresentatie te zien
zal zijn. Het tweede werkterrein is de stad Eindhoven. Het Van Abbe wil zich manifesteren in de wijk, in het
bedrijfsleven en in andere publieke instellingen en bij culturele partners. Tot slot zet het Van Abbe zich ook in
voor een sterk nationaal en internationaal profiel en gaat partnerschappen aan tot over de grens. Ze zorgt
dat haar projecten zichtbaar zijn in toonaangevende internationale presentaties en dat de actuele en urgente vragen die ze stelt weerklinken in spraakmakende internationale fora.
Museum
In de vijf verdiepingen tellende Nieuwbouw is vanaf 2 november 2013 voor een periode van vijf jaar de
omvangrijke, nieuwe collectiepresentatie Er was eens... - De collectie nu te zien. Deze presentatie is gebaseerd op de kennis die we in vorige projecten zoals Plug in en Play Van Abbe hebben opgedaan. Ze heeft
tot doel de bijzondere collectie moderne en hedendaagse kunst van het museum toegankelijk te maken
voor een breed publiek.
Daarbij willen we zowel de geïnteresseerde leek als de ingewijde liefhebber een bijzondere ervaring
bieden. De titel verwijst niet alleen naar de vele verhalen die achter de collectie en de kunstwerken schuil
gaan, maar ook naar de verhalen waartoe een collectie kunstwerken kan inspireren.
Een contrastrijk, chronologisch parcours leidt de bezoeker door zalen variërend van klassiek-modern tot hedendaags, van contemplatief tot actief. In de presentatie willen we een verbinding maken tussen de kunstwerken en maatschappelijke en culturele veranderingen in de 20e en 21e eeuw aan de hand van verwijzingen naar de geschiedenis van belangrijke tentoonstellingen en belangrijke publieke momenten. Naast
kunstwerken en documentatie bestaat Er was eens... - De collectie nu uit vier andere componenten:
• Tegenlicht, de opvolger van de Living Archive, de bekende serie tentoonstellingen uit het archief
• Museumindex, de collectie weergegeven in cijfers, een serie die in 2010 voor de serie collectietentoonstellingen Play Van Abbe i.s.m. de vormgever Joost Grootens werd ontwikkeld
• Blik op de wereld, een serie presentaties in de toren die op subjectieve wijze verslag doen van ontwikkelingen in de wereld vanaf 1900 tot nu. Zij zullen het mogelijk maken verbanden te leggen tussen kunst
en samenleving
• Verhaallijnen, een project waarvoor gasten in een openbare oproep worden uitgenodigd om de
tentoonstelling een ander perspectief te geven. Deze verhalen zullen in de vorm van bijvoorbeeld een
rondleiding of gids voor bezoekers beschikbaar zijn en zullen gedurende vijf jaar aangevuld worden.
In het parcours zijn drie projectruimtes geïntegreerd voor wisselende presentaties die in verband staan met
de collectie of een brug slaan met de tijdelijke tentoonstellingen. Een ander onderdeel is het ‘Doe het zelf
- archief’, een open depotruimte waar bezoekers zelf kunstwerken kunnen bekijken en kleine presentaties
kunnen samenstellen uit de aanwezige kunstwerken. Zo kunnen we ook onze vaste bezoekers geregeld
een nieuw ervaring bieden. Met deze selectie neemt het museum bovendien deel aan het project Expose
XL, een initiatief van 6 musea in Nederland om delen van hun collectie beschikbaar te stellen voor een serie
tentoonstellingen gemaakt door bezoekers. De selectie wordt gemaakt via internet. Elk museum zal een
van de tentoonstellingen in zijn gebouw realiseren.
Voor de vormgeving van de tentoonstelling is de Israëlische architect Oren Sagiv uitgenodigd. In 2011 deed
hij de vormgeving van de succesvolle collectiepresentatie ‘Strange and Close’ in het CAPC in Bordeaux en
de presentatie van Yael Bartana in het Poolse paviljoen van de Biënnale van Venetië en het Van Abbemuseum. Daarnaast werken we opnieuw samen met Hadas Zemer voor de vertaling van de inhoud van de
tentoonstelling in de juiste vormgeving en benadering van de bezoeker. De gelaagde, transparante informatievoorziening zorgt voor een frisse kijk op bekende werken uit het verleden.
Met nieuwe bemiddelingstechnologie willen we een verbinding leggen tussen het online museum en
het fysieke museum. Meer daarover vindt u in paragraaf 6 Het Van Abbe bemiddelt en onderwijst, IT
ontwikkeling.
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Eindhoven
Wij streven ernaar de samenwerking met lokale Eindhovense instellingen te continueren om onze collectie
breder te ontsluiten voor de inwoners van de stad. Deze samenwerkingsverbanden geven het museum ook
de gelegenheid als agentschap relaties op te bouwen met het lokale publiek buiten het fysieke museumgebouw. De samenwerking met Piet Hein Eek heeft geresulteerd in een aantal kleine presentaties van de collectie in een speciaal door Eek ontworpen vitrine. De selectie werd gemaakt door kunstenaars en bekende
personen uit het bedrijfsleven. Deze serie willen we continueren. Samen met Eek zijn we bezig met een
plan om in leegstaande winkelpanden in het stadscentrum werken uit de collectie te tonen in een door Piet
Hein Eek ontworpen display.
Daarnaast hebben we aansluiting gezocht en gevonden bij evenementen als de Dutch Design Week of
Glow. Een presentatie van werken uit de collectie in de stad tijdens deze evenementen behoort tot de mogelijkheden die we onderzoeken.
Nationaal en Internationaal
Op nationaal niveau dragen we bij aan diverse tentoonstellingen van collega-instellingen door middel van
een soepel bruikleenbeleid. Op internationaal gebied willen we het organiseren van spraakmakende tentoonstellingen en collectiepresentaties, gecombineerd met innovatieve Living Archive- en bemiddelingsmethodieken voortzetten. Voorbeelden daarvan zijn de presentaties in het CAPC, Bordeaux (Strange and
Close) in 2011, SALT Istanbul (SALTVanAbbe) in 2012-2013 en de Hermitage, St.Petersburg, het MAMM, Moskou
en Kunsthaus Graz (Lissitzky – Kabakov) in 2013. We gaan op zoek naar meer internationale uitnodigingen
die het Van Abbemuseum en de creatieve identiteit van Eindhoven en Nederland promoten en fondsen opleveren voor het programma in het museumgebouw zelf. De betrokkenheid bij de Biënnale van Sao Paulo
in 2014 van onze directeur geeft het museum de mogelijkheid kennis te nemen van de kunstontwikkelingen
in Brazilië en enkele omringende landen. Daarnaast zijn contacten gelegd en voorlopige uitnodigingen
ontvangen van het Museum of Art in Jekaterinenburg, het ICA Sofia en het Mathaf, Arab Museum of Modern
Art, Doha, Qatar.
Onze belangrijkste internationale focus zal liggen op de ontwikkeling van de internationale museumconfederatie, L’Internationale. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 8 De collectie en ons netwerk. Met
dit netwerk hebben we in 2010-2012 vier belangrijke tentoonstellingen gemaakt waarbij vertegenwoordigers van de musea collectiepresentaties samenstelden met de collectie van de partnerinstellingen. Vanaf
2013 gaan we de samenwerking intensiveren met als beoogd resultaat een serie tentoonstellingen rond
het thema ‘Arte Util’. Daarin zullen ook de collecties van de verschillende musea participeren. Daarnaast willen we de komende periode inzetten op een intensieve verkenning van elkaars collecties, die zal leiden tot
presentaties van collectieonderdelen in de diverse collega-musea.
Bovenal zullen we, door tentoonstellingen en dialoogprojecten te organiseren buiten Europa, ons actief inzetten om de huidige relevantie van het modernistische deel van de collectie te bediscussiëren. Een belangrijk project was de uitleen van een werk van Picasso aan de kunstacademie in Ramallah in 2011. De samenwerking met de kunstenaar Li Mu in Qiu Zhuang, een dorpje in de provincie Hunan in China, heeft geleid
tot de productie van een aantal kopieën van kunstwerken uit de collectie van het Van Abbe in de publieke
ruimte van het dorp. Dit project is gedocumenteerd door middel van tekeningen waarvan er enkele voor
de collectie zijn aangekocht. De samenwerking met Renzo Martens en het IHA in Congo heeft vanwege
economische en politieke omstandigheden in de Democratic Republic of Congo vertraging opgelopen. Het
project in Shantiniketan in India moet nog gerealiseerd worden.
Net als ‘Picasso in Palestine’ zijn dit projecten die door kunstenaars worden ontwikkeld en in samenwerking
met het museum worden gerealiseerd. Voor de financiering van deze projecten worden externe, private
en publieke bronnen aangeboord.
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Puzzle-Natura 2, 2012 van Piero Gilardi
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6. Het Van Abbe bemiddelt en onderwijst
Het Van Abbe als agentschap levert geen neutrale boodschap, maar zet aan tot dialoog. Bemiddeling en
educatie beperken zich daarbij niet tot directief doorgeven van informatie. Het museum wil transparant
en open zijn, waarbij overwegingen die normaal achter de schermen blijven toegankelijk en inzichtelijk
gepresenteerd en becommentarieerd kunnen worden. Daarnaast wil het in zijn presentaties kunst tonen
die niet bevestigt maar uitdaagt tot reflectie en discussie. Het museum wil functioneren als een ontmoetingsplaats voor lokale bezoekers. Het wil een reisbestemming zijn voor internationale, betrokken, cultureel geëngageerde wereldburgers, die zich laten uitdagen en inspireren door de presentaties en de evenementen die het museum organiseert. Het Van Abbe verspreidt zich door haar diensten buitenshuis aan te bieden
en gasten uit te nodig om onze lokale gemeenschap te verrijken. Voor beide groepen moet de website
een toegankelijk, helder en verrijkend platform zijn, dat een natuurlijke aansluiting heeft op het fysieke
museum.
Het Van Abbe zet in op duurzame relaties, waarbij bezoekers in de geest van deze tijd actieve en gerespecteerde leden zijn van het Van Abbe-netwerk. Persoonlijk, betrokken, flexibel en gastvrij zijn de
kernwaardes waarmee we onze gemeenschap tegemoet treden. Met onze gemeenschap willen we nadenken over hoe kunst een constructieve en inspirerende plek kan krijgen in het leven; hoe kunst geen zwijgende aanwezigheid is van onze traditie, maar een actieve plek kan innemen in onze transparante vorm
van samenleven die kenmerkend is voor het hedendaagse tijdperk.
De komende jaren ligt de nadruk op de volgende gebieden:
Een ontmoetingsplek (voor jong en oud)
Met zijn rijke bibliotheek, zijn nieuw vormgegeven café en de vrij toegankelijk exposities in het Oog heeft
het Van Abbe de mogelijkheid niet alleen te functioneren als een plek waar bezoekers heen gaan voor een
inspirerende tentoonstelling, maar ook als een van de vaste ontmoetingsplaatsen voor de lokale gemeenschap. In de komende jaren willen we deze functie van het Van Abbe verder uitwerken door meer mogelijkheden te ontwikkelen voor families. We denken hierbij aan opvang voor kinderen, publieksbegeleiding en
aparte rondleidingen.
Daarnaast willen onze website en social media verder ontwikkelen opdat het Van Abbe ook op smartphones, tabletcomputers, laptops en pc’s kan functioneren als plek voor inspiratie, ontspanning en uitwisseling.
Het Van Abbe wil zich inzetten om zowel een plek te zijn waar mensen genieten van kunst die uitdaagt
en verrast, als ook een open ruimte, waar mensen zelf initiatief kunnen nemen en die ze kunnen gebruiken
voor sociale, publieke ontmoetingen.
Een gesprekspartner – online en in persoon.
Het Van Abbe wil met haar betrokken groep vrijwilligers – de lokale ambassadeurs van het museum – verder experimenteren met het idee van co-creatie. Experimenten die we hebben gedaan met ‘tagging’ en
‘game masters’ (beide concepten zijn ontwikkeld voor het tentoonstellingsprogramma Play Van Abbe) die
bezoekers actief benaderen en een wezenlijk onderdeel vormen van een tentoonstelling, willen we verder
uitwerken en integreren in ons online platform.
Een inspirerende speler in publiek-private netwerken
Het Van Abbe wil haar rol als partner in verschillende private en publieke netwerken verder uitwerken. Sinds
vele jaren werkt het museum al actief samen met lagere, middelbare en hogere scholen en levert een belangrijke bijdrage aan algemeen kunstonderwijs en het kunstvakonderwijs. Daarnaast experimenteren we
met nieuwe vormen van privaat-publiek partnerschap door ons ten opzicht van bedrijven niet alleen op te
stellen als representatie-instelling, maar door ook samen met hen na te denken over hoe kunst kan helpen
bij innovatie en team-building. Goede ervaringen hebben we opgedaan met Philips. Door middel van een
actieve benadering van een groot aantal bedrijven in Eindhoven werken we momenteel aan uitbreiding
van onze partners.
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Een praktijkgerichte onderwijzer
In de komende periode wil het Van Abbe haar relaties met scholen, kunstacademies en universiteiten verder
uitwerken, alsook innoveren in haar rol als partner voor private partijen. We willen programma’s opzetten
waarin onderwijs, onderzoek en (zelf)reflectie een duurzame plek innemen. Wederom gaat het ons niet
alleen om eenmalige evenementen of activiteiten, maar vooral ook om met instellingen en bedrijven duurzame partnerschappen aan te gaan die mensen blijvend inspirerend.
We willen hiervoor een open dialoog aangaan met onze partners en samen nadenken hoe het agentschap Van Abbe een mooi, betrokken en bevlogen product kan leveren dat een positieve bijdrage levert
aan het innovatieve klimaat in de regio. Ook hierbij moet weer gedacht worden aan een combinatie tussen fysiek en virtueel. We willen ook werken aan vormen waarmee we online diensten kunnen aanbieden
aan scholen, academies, universiteiten en bedrijven. Zo willen we kunst op vernieuwende wijze een rol laten spelen in het leven van scholieren, onderzoekers, ambtenaren, werkgevers en werknemers.

IT Ontwikkeling
Om onze kernprincipes ‘transparantie’, ‘agentschap’ en ‘verspreiding’ te realiseren zijn het digitalisering van
informatie en het toegankelijk maken daarvan via internet onontbeerlijk.

Digitalisering
De komende jaren zullen in het teken staan van duurzaam digitaliseren, het beter stroomlijnen van de werkprocessen en betere ontsluiting, waarbij we streven naar een integrale benadering van de specifieke museumapplicaties. De digitalisering van de archieven van collectie en bibliotheek is een omvangrijk project
dat we de komende jaren in gedeeltes willen realiseren. De bibliotheek is in 2011 begonnen met het digitaliseren van haar dia’s en foto’s van zaaloverzichten en openingen. In het kader van het project bewerking
archiefbestanden van de Gemeente Eindhoven is het beheersarchief 1936-1989 in 2011 opnieuw bewerkt
voor verdere digitalisering.
Daarnaast zijn we In 2011 begonnen met de digitale opslag van beeldmateriaal in eigen huis door de implementatie van de Beeldbank. Daarmee kunnen we beschikbaar beeldmateriaal op een relatief eenvoudige manier ontsluiten voor in- en extern gebruik. Het overzetten naar de Beeldbank is in volle gang. Hiervoor worden per onderdeel en afdeling aparte planningen gemaakt.
Website en ontsluiting collectie via internet
Momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van de vernieuwde website www.vanabbemuseum.nl
De afgelopen jaren hebben we een goede basis gelegd voor een digitale ontsluiting van de kunstcollectie,
het tentoonstellingsarchief en de bibliotheekcollectie. De huidige website, die stamt uit 2008, voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd waarin een steeds groter wordende groep mensen de hele dag door gebruik maakt van online toepassingen via mobiele apparaten. De telefoon continu in de zak of hand en een
tablet op schoot terwijl je op de bank zit; het zijn snel groeiende manieren om digitaal geïnformeerd en
geïnspireerd te worden. Belangrijke uitgangspunten voor deze nieuwe website zijn dan ook het gebruikersgemak en het inspireren van de (online) bezoeker. Waar eerst tekst een belangrijk uitgangspunt was bij het
communiceren over het museum, heeft op de vernieuwde website beeld een veel prominentere rol. Doel is
het bieden van een online museumervaring, in tegenstelling tot enkel het verschaffen van informatie. Vanzelfsprekend zal deze website responsive zijn, en dus geschikt voor de gangbare mobiele apparaten.
De ontsluiting van de collectie via internet is niet alleen een manier om de online bezoeker te inspireren, maar
ook een belangrijk middel om een zo groot mogelijke publieksgroep in contact te brengen met de collectie
van het museum. Er wordt dan ook grote zorg besteed aan het zo optimaal mogelijk presenteren van de collectie via dit kanaal. Naast basisinformatie als een afbeelding van het werk, naam van de kunstenaar, titel,
jaartal en materiaalgebruik zal te zien zijn waar in het gebouw het werk op dat moment getoond wordt (mits
het te zien is). Wanneer het museum beschikt over een beschrijving van het werk, is deze ook online terug te vinden. Bovendien zal er gelinkt worden met de andere collecties die het museum beheert, bijvoorbeeld de documenten in het museumarchief en de bibliotheekcollectie die relevant zijn voor het werk, de tijdsperiode, of de
betreffende kunstenaar. Wanneer men via de tentoonstellingspagina naar tentoonstellingen of projecten gaat
waarbij collectiewerken getoond worden, zal een lijst met werken behorend bij het project op te vragen zijn
en zal er (op termijn) direct naar de bijbehorende pagina over het kunstwerk genavigeerd kunnen worden.
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Naast het terugvinden van bovenstaande informatie kan er ook op een actieve manier met de collectie
aan de slag worden gegaan. Het reeds bestaande Combinary spel met collectiewerken van het museum
wordt aangevuld en krijgt een prominente plaats op de indexpagina ‘collectie’ op de website. Ook zal per
collectiestuk de mogelijkheid beschikbaar komen om deze direct te delen via Facebook, Twitter en e-mail
toepassingen. Zo kan het sociale netwerk van de bezoeker eenvoudig deelgenoot worden gemaakt van
de online museumervaring en favoriete kunstwerken. Reeds bestaande items als ‘de nieuwste aanwinst’
en ‘werk op reis’, die goed passen binnen het kerndoel transparantie zullen ook in de nieuwe vormgeving
terugkeren. Tenslotte wordt er momenteel gewerkt aan een digitale opvolger van het ‘Live Encounter Tagging System’ (LETS) dat in 2009 ontwikkeld werd voor het tentoonstellingsproject Play Van Abbe. Bezoekers
konden op zaal trefwoorden toevoegen aan de titelkaartjes bij de werken. Deze digitale versie zal zowel
de bezoeker in het museum als de online bezoeker mogelijkheden bieden informatie aan een kunstwerk uit
de collectie toe te voegen. Onze doelstelling is om midden 2014 de eerste fase in het museumgebouw zelf
te implementeren en eind 2014 de uitbreiding naar de website te realiseren.
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7. Het Van Abbe onderzoekt
Het Van Abbe is een agentschap voor kunst, kennis en onderzoek. We zien deze drie als onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Kunst is niet alleen mooi en spannend, maar helpt ons ook om onze wereld te begrijpen.
Ze creëert een bijzondere vorm van kennis en nodigt uit tot een eigen vorm van onderzoek. Onderzoek is
ook van groot belang voor de bemiddelingsfuncties die het museum heeft. Zoals eenieder met onderwijservaring weet, kan enkel datgene bemiddeld worden wat wordt begrepen. Onderzoek is de basis van een
overtuigende, pakkende en vernieuwende museumervaring.
Het Van Abbe ziet het museum als publiek ‘kennisinstituut’ met onze collectie als databank waaruit onnoemelijk veel inzichten kunnen voortkomen. Onze opdracht is om deze kennis, niet specialistisch, maar
aan een breed publiek te bemiddelen. Want de kennis die kunst oplevert vertrekt vanuit de ervaring – en
doordat ieder mens ervaart, is ieder mens een ervaringsspecialist. Kunst maakt onze ervaring zichtbaar
en verrijkt haar. De Amerikaanse cultuurcriticus Brian Holmes noemt deze bijzondere vorm van onderzoek
‘extradisciplinair’. Ze vertrekt niet vanuit een discipline die buitensluit, maar juist vanuit een open, autonome
ruimte, die we allemaal delen, en waarbinnen we op onvoorziene en innovatieve wijze inzichten en ervaringen met elkaar kunnen verbinden.
Het Van Abbe zoomt daarbij in op de vier onderzoeksgebieden:
• kunst, economie en samenleving
• kunst, geschiedenis en politiek
• kunst autonomie en politiek
• artistieke co-creatie
Deze gebieden bepalen onze onderzoekagenda. De onderzoeksgebieden reflecteren actuele, urgente
vraagstukken die volgens ons een sleutelrol spelen in het begrijpen van ons verleden, ons heden en onze
toekomst. Ze combineren lokale met internationale ontwikkelingen en door middel van sprekende metaforen worden ze ontsloten voor een breed publiek. Onze onderzoeksgebieden vertrekken vanuit de kunst,
maar strekken zich qua inhoud uit voorbij de kunst.
Als agentschap stelt het Van Abbe zich actief op in het realiseren van haar onderzoekagenda en laat zich
leiden door haar kernprincipes transparantie en verspreiding. Onze website zal daarbij een sleutelrol spelen in het verbinden en ontsluiten van alle verschillende onderzoeksresultaten. Het fysieke museum zal ons
laboratorium zijn waar we bezoekers de primaire resultaten van ons onderzoek zullen presenteren. En in
de collectie zal door middel van aankopen een blijvend archief opgebouwd worden van ons onderzoek.
Samenvattend willen we in de komende jaren ons onderzoek transparant en verspreid presenteren met
een rijk geschakeerd aanbod aan tentoonstellingen, online publicaties, zowel tekstueel als audiovisueel,
met ‘print on demand’ publicaties, catalogi, symposia, lezingen en screenings.
Samenwerken speelt een cruciale rol in onderzoek en we willen ons onderzoek daarom ook met een
breed scala aan partners uitvoeren. Hiervoor werken we samen met de klassieke partners van het museum
als universiteiten, kunstacademies en sectorinstituten, maar we willen ook over de omheining van de kunst
heen springen en innovatieve allianties aangaan met het bedrijfsleven. Verbeelding en ervaring zijn immers
essentieel voor elke innovatie. Om deze reden zien we veel potentie voor kruisbestuiving tussen ons ‘artistiek’ onderzoek en de vele technologische bedrijven gezeteld in de Brainport regio. We hebben al een eerste stap in deze richting gezet doordat we contacten hebben gelegd met laboratoria en kennisinstelling in
de stad, zoals Phillips Research, waarmee we nadenken om gezamenlijk een presentatie-laboratorium te
ontwikkelen in het museum.

35
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8. De collectie en ons netwerk
Het Eindhovense netwerk – onze regionale familie
Het Van Abbe onderhoudt een aantal lokale netwerken die de thuisbasis voor het museum vormen. Voor
de collectie zijn met name van belang de Stichting Promotors Van Abbemuseum, waarin 25 regionale bedrijven zitting hebben en met substantiële financiële bijdragen kunstaankopen steunen. De vrienden van
het Van Abbemuseum het oudste netwerk van het museum steunen de bibliotheek van het museum met een
bescheiden jaarlijkse bijdrage. Met het Muziekgebouw Frits Philips, het Maxima Medisch Centrum, Baltan Laboratories en met Piet Hein Eek heeft het Van Abbemuseum convenanten getekend voor langdurige samenwerking waarbij de collectie in meerdere of mindere mate een rol kan spelen. Sinds kort voeren we ook
gesprekken met de Design Academy Eindhoven over de functie van kunst en design in het ‘hedendaagse’
en hoe we daaraan vorm kunnen geven.
Een eerste aanzet vormt de tentoonstelling ‘The Self and Unself’, samengesteld door de Design Academy,
die in oktober te zien zal zijn in het Van Abbemuseum.
l’Internationale – onze internationale familie
Sinds 2009 werken we nauw samen met een aantal musea in Europa. Dat zijn Moderna Galerija (MG) in
Ljubljana, het Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) in Antwerpen, Museu d’art Contemporani de Barcelona (MACBA) in Barcelona, Museo nacional centro de arte Reina Sofia (MNCARS) in Madrid en SALT in Istanbul.
L’Internationale is begonnen als een samenwerkingsverband dat zijn archieven en collecties gebruikt om vergelijkend onderzoek te doen, om nieuwe methodes te ontwikkelen voor presentatie, onderzoek en educatie
en zich inzet om het bruikleenverkeer tussen de partners te vergemakkelijken. Deze samenwerking heeft geresulteerd in 4 tentoonstellingen met de collecties en archieven van de verschillende partners in 2010-2012.
In de periode 2013-2018 willen we dit netwerk intensief verder ontwikkelen en de samenwerking op het
gebied van verzamelen, digitaliseren en onderzoeken intensiveren. Daarvoor hebben we financiële steun
aangevraagd en ontvangen van de EU (de EACEA) in het kader van het ‘Culture programme 2007-2013).
Gezamenlijk zullen we in de periode 2013-2018 een aantal tentoonstellingen, symposia en projecten ontwikkelen en een nieuw museaal samenwerkingsmodel ontwikkelen.
Aan de subsidie zijn concrete doelstellingen ontwikkeld die moeten leiden tot een structurele samenwerking tussen de aangesloten instellingen. Deze samenwerking heeft betrekking op het delen van collecties
en het opdoen van kennis daarover, waardoor uiteindelijk een gemeenschappelijke collectie zal ontstaan.
Met name met SALT, Istanbul, heeft het Van Abbe een bijzondere band ontwikkeld die leidde tot een serie presentaties in 2012-2013 van de collectie van het museum gecombineerd met werk van Turkse kunstenaars. SALT
is zeer goed op de hoogte van ontwikkelingen in de kunstwereld in Turkije en is daarnaast gespecialiseerd in
het ontsluiten van archieven en digitale informatieverzorging. De samenwerking richt zich op het uitwisselen
van informatie en de samenwerking bij het opbouwen van nauwere banden met kunstenaars in Turkije, Zuidoost Europa en het Midden-Oosten. Daarnaast willen we tot een structurele uitwisseling komen van medewerkers, tentoonstellingen en onderzoeksprojecten en zullen samen sponsorwerving ontwikkelen.
Universiteiten en kunstacademies
Universitaire partners helpen ons bij het realiseren van onze onderzoeksdoelen en het verspreiden van de
resultaten. Ze maken ook dat het Van Abbe zichtbaar is op een cultureel platform naast haar klassieke verschijning als museum. Onze huidige structurele onderzoekspartners zijn: het Dutch Art Institute, Arnhem; Hildesheim Universität, Hildesheim; John Moores University, Liverpool; Universiteit van Amsterdam, Amsterdam;
University of the Arts, London; Rietveld academie, Amsterdam. Het museum is ook tutor van het Curatorial
Training Programme van De Appel, Amsterdam. Daarnaast geven veel stafleden geregeld lezingen over
het museum in Europa, de Verenigde Staten en Azië. We zullen ons blijven inzetten om de structurele relaties
met universiteiten en academies verder te ontwikkelen om zo ons onderzoek en de uitwisseling van kennis
te verbreden en te verdiepen.
Andere netwerken
Het museum zal zich als altijd laten vertegenwoordigen in nationale comités en organisaties die zich bezighouden met museologische kwesties, waaronder de SBMK (Stichting Behoud Moderne Kunst), het Miniconvent en de Nederlandse Museumvereniging.
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Bijlage 1 / Samenstelling collecties
Collectie kunstwerken
Wij volstaan hier met een beknopte beschrijving van omvang, samenstelling en basiskenmerken.
Omvang en samenstelling
Het Van Abbemuseum bezit een rijk geschakeerde collectie die behoort tot een van de belangrijke verzamelingen van moderne en hedendaagse beeldende kunst in West-Europa.
In september 2013 omvatte de collectie 2721 inventarisnummers, ingedeeld in de volgende rubrieken:
schilderkunst		
beeldhouwkunst		
tekenkunst		
grafiek		
fotografie		
installaties 		
audiovisuele werken		
diversen		

500 inv.nrs
191 inv.nrs
448 inv.nrs
868 inv.nrs
212 inv.nrs
132 inv.nrs
233 inv.nrs
137 inv.nrs

Langdurige bruiklenen
Het Van Abbemuseum heeft 147 werken in langdurige bruikleen van derden (waarvan 92 van publieke instellingen en 55 van privépersonen). Het Van Abbemuseum heeft daarnaast nog 47 objecten ‘in bewaring’
van derden.
Naast de bovengenoemde aantallen heeft het museum van de Stichting René Daniëls 1075 inventarisnummers in langdurig bruikleen ontvangen (94 schilderijen, 65 bladen grafiek, 10 fotografie, 3 ruimtelijke werken
en 903 tekeningen, notities e.d.).
Verzekering
De collectie was in 2012 verzekerd voor ca. € 150.000.000,00.

Collectie bibliotheek en archief
Omvang bibliotheek & archiefcollectie
De bibliotheek is gespecialiseerd in wetenschappelijke literatuur. De collectie werd in de periode 2012 aangevuld met ongeveer 900 monografieën, 1.050 thematische boekwerken en kunstenaarsboeken,
waardoor de totale collectie uit 87.909 monografieën, 90.041 thematische boekwerken en 6.500 kunstenaarsboeken bestaat. De bibliotheek verwerft ook boeken door middel van ruilcontacten. Dit aantal bedraagt ongeveer 650 boeken. Hiervoor heeft zij een regulier contract met 15 musea in het binnenland, 105
musea en culturele instellingen in het buitenland. Incidentele ruil vindt plaats met ongeveer 15 instellingen
in binnen- en buitenland. De documentatieafdeling van de bibliotheek bezit 4200 dossiers met informatie
over tentoonstellingen, kunstenaars en de historie van het museum. Incidentele schenkingen vullen de bibliotheekcollectie verder aan.
De archiefafdeling van het museum omvat 3.600 dossiers met informatie over tentoonstellingen, kunstenaars en de historie van het museum. Daarnaast is het collectiearchief met ongeveer 3150 dossiers in de
bibliotheek ondergebracht. De bibliotheek is in 2011 begonnen met het digitaliseren van haar dia’s en foto’s
van zaaloverzichten en openingen. Tijdens het digitaliseren worden de afbeeldingen direct in het beheersysteem Vubis ontsloten en zijn zij op Internet beschikbaar. Het publiek kan zo de voortgang van het project volgen en extra gegevens of correcties aan de bibliotheek doorgeven. In het kader van het project
bewerking archiefbestanden van de Gemeente Eindhoven is het beheersarchief 1936-1989 in 2011 bewerkt
voor digitalisering en in 2012-2013 na een uitbestedingsprocedure beschikbaar gesteld voor het publiek in
de mediabank. De gedigitaliseerde archiefbestanddelen zullen eind 2013 voor het publiek tevens beschik-
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baar komen via het bibliotheeksysteem Vubis. Met de invoering van de mediabank en de integratie met de
andere applicaties hopen we het digitale profiel van de bibliotheek alsmede de kunstcollectie de komende jaren verder te integreren en te verbeteren.
Basiskenmerken bibliotheek- & archiefcollectie
De verzameling van de bibliotheek vertoont een duidelijke link met de kunstcollectie, het tentoonstellingsbeleid en de interessegebieden van het museum. Zo bezit de bibliotheek een rijke verzameling publicaties
rondom o.a. het Russische Constructivisme, Neo-Constructivisme, Conceptuele
kunst, Minimal Art, Zero en de geëngageerde kunst. De interessegebieden van het museum zorgen voor
aankopen in de gebieden: kunst en maatschappij, kunst en context, kunst en identiteit, kunst en leven alsmede literatuur over de identiteit van het museum als instituut en vraagstukken met betrekking tot de autonomie van het kunstwerk.Daarnaast heeft de bibliotheek van de meeste kunstenaars die in de collectie zijn
vertegenwoordigd of die deelgenomen hebben aan tentoonstellingen publicaties, documentatie en andere documenten zoals uitnodigingskaarten, affiches, aantekeningen, correspondentie en persberichten.
Schenkingen en collectioneren van archieven 2012-2013
Uitbreiding in 2012 van de collectie pamfletten, kaarten en tijdschriften uit de Fluxus-periode door de schenking van de Eindhovense verzamelaar en oud-politicus Ruud Nordt, bestaande uit o.a. de volledige serie
van het tijdschrift ‘Aloha’, ‘Provo’, ‘Ontbijt op bed’, de ‘Jordaankrant’ en delen van de serie ‘Gandalf ‘ en ‘Vanguard magazine’. [totaal 2.000 exemplaren].
In 2012 is het museum overeengekomen met het verzamelaarsduo Lemmens / Stommels uit Nijmegen
dat hun collectie wordt geschonken aan de Van Abbe-bibliotheek. Deze collectie, bestaande uit 13.500
banden: pamfletten, brochures, naslagwerken, tijdschriften en kunstenaarsboeken, zal in fasen worden
overgedragen.
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Bijlage 2 / Aankoopbudget
Overzicht aankoopbudget Van Abbemuseum 2003 - 2012
Jaar

Totaal

Van Abbe

Promotors

Subsidies

2003

406.503

211.000

0

195.503

2004

361.689

214.000

0

147.689

2005

914.042

216.000

337.500

360.542

2006

374.000

219.000

0

155.000

2007

490.000

221.000

94.000

175.000

2008

531.000

226.000

150.000

155.000

2009

537.000

232.000

0

305.000

2010

608.500

232.000

50.000

326.500

2011

702.653

232.000

114.000

356.653

2012

694.588

232.000

241.250

221.338

totaal

5.619.975

2.235.000

986.750

2.398.225

gemiddeld

561.998

223.500

98.675

239.823

proportioneel

100%

40%

18%

43%

Het Van Abbemuseum beschikt over een eigen vrij besteedbaar jaarlijks aankoopbudget van ca.
€ 232,000,=.					
			
Daarnaast ontving het museum in 2012 een subsidie in het kader van de regeling financiële ondersteuning
voor museale aankopen van beeldende kunst en vormgeving uit de twintigste en eenentwintigste eeuw
van het Mondriaan Fonds van € 100.000,=. Van dit laatste bedrag is 50% geoormerkt voor de aankoop van
Nederlandse kunst.					
			
Als beneficiënt van de Bankgiro Loterij ontving het museum een bedrag van € 200.000,=.			
					
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 verdere collectievorming.		
					
Zij brengen jaarlijks een bedrag van ongeveer € 135.000,= tot € 180.000,= bij elkaar waarover het museum
vrij kan beschikken voor de aankoop van eigentijdse kunst.
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Bijlage 3 / Overzicht aanwinsten kunstwerken
De resultaten: overzicht aanwinsten 2003-2012
Jaar

Kunstwerken

Kunstenaars

Totaal Herkomst

Totaal

Reg.

Nat.

Intern.

Sekse

Nieuw

Man

Vrouw

Collectief

Reg.

Nat.

Intern.

2003

31

0

10

21

12

x

x

x

0

3

2

2004

10

2

5

3

8

x

x

x

0

1

0

2005

27

0

5

22

17

12

5

x

0

2

15

2006

59

1

1

57

19

13

6

x

1

1

17

2007

31

5

9

17

23

11

12

x

2

4

8

2008

22

1

6

15

19

12

7

x

0

3

7

2009

21

0

5

16

13

7

3

3

0

0

8

2010

27

0

2

25

16

10

3

3

0

0

10

2011

37

1

4

32

26

18

2

6

1

2

9

2012

71

32

15

24

23

12

9

2

0

2

4

Totaal

336

42

62

232

176

95

47

14

4

18

80

13%

18%

69%

61%

30%

9%

Percentage 100%
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Bijlage 4 / Bruiklenen aan derden
Jaar

Aanvragen

Geëffectueerd

Totaal

Nederland

Buitenland

Totaal

Nederland

Buitenland

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

2009

130

41

89

82

26

56

2010

108

26

82

77

20

57

2011

367

67

300

311

51

260

2012

346

51

295

301

47

254

Toelichting:
Het aantal van 257 in 2007 is inclusief de 160 werken die werden uitgeleend aan De Pont in Tilburg voor de
tentoonstelling René Daniëls.
Het aantal uitgeleende werken in 2011 is inclusief de werken van René Daniëls (148 kunstwerken) die deel
uitmaakten van de tentoonstelling in het Nacional Centro de arte Reina Sofia in Madrid. Ook is dit aantal in
2011 inclusief de tentoonstelling ‘Strange and Close’ (26 kunstwerken) in het CAPC Museé d’art Contemporain
in Bordeaux en de presentatie bij Piet Hein Eek in Eindhoven (27 kunstwerken).
Het aantal uitgeleende werken in 2012 is inclusief de presentaties bij Piet Hein Eek in Eindhoven (16 kunstwerken), het L’internationale project (50 kunstwerken) en SALT Istanbul (162 kunstwerken).
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Bijlage 5 / Presentaties Collectie 2012
Lissitzky+ Overwinning op de Zon
Tot en met 25 maart 2012
In september 2009 is het Van Abbemuseum het omvangrijke project Lissitzky+ gestart. Het museum biedt hiermee nieuwe visies op zijn befaamde Lissitzkycollectie, de grootste buiten Rusland. In deze Lissitzky+ tentoonstelling staat ‘Overwinning op de Zon’ centraal,
de futuristische opera die in 1913 voor het eerst in St. Petersburg werd uitgevoerd. De Russische kunstenaar Kazimir Malevich ontwierp de meest fantastische kostuums en decors voor deze opera. Na de Russische Revolutie werd dit ‘Gesamtkunstwerk’ voor de tweede keer uitgevoerd. Dat gebeurde in Vitebsk in 1920.

Time Machines Reloaded
Tot en met oktober 2012
In de 20e eeuw heeft het museum als verzamelende instelling in de samenleving verschillende vormen gehad. In de tentoonstelling Time Machines Reloaded is een aantal bijzondere voorbeelden samengebracht
die een inspirerende blik geven op de dynamische geschiedenis van het museum voor moderne en hedendaagse kunst. Samen met kunstenaars en andere gasten onderzoekt het Van Abbemuseum hun betekenis
voor de toekomst. Deze experimentele tentoonstelling met museummodellen uit de collectie van het museum ging van start in april 2010. In de loop der tijd worden er wijzigingen aangebracht en aanvullingen
gedaan, waaronder Politiek Kunstbezit IV: Vrijdenkersruimte Vervolgd een project van Jonas Staal, naar een
concept van Jesse Klaver (GroenLinks) en Rogier Verkroost (D66).

John Baldessari / Videowerken 1970-1977
18-02-12 / 31-08-13
In de toren waren 23 vroege videowerken te zien van de Amerikaanse kunstenaar John Baldessari (1931) uit
de collectie van het Van Abbemuseum. Baldessari woont en werkt in Los Angeles, Californië. Hij behoort tot
de eerste generatie kunstenaars die eind jaren zestig video als medium ging gebruiken. De komst van de
draagbare videocamera bood kunstenaars ongekende nieuwe creatieve mogelijkheden.
In Baldessari’s werk is duidelijk de invloed te zien van de filmindustrie en van populaire media zoals televisie,
tijdschriften en kranten. Op speelse en humoristische wijze analyseert hij de relatie tussen woord en beeld.
Door simpele, herkenbare zaken op onverwachte wijze te combineren, verandert Baldessari onze blik.

Yael Bartana … and Europe will be stunned
24-03-2012 / 26-08-2012
De tentoonstelling … and Europe will be stunned werd voor het eerst getoond in het Poolse nationale paviljoen tijdens de 54e Biënnale in Venetië in 2011. Deze video-installatie van de van oorsprong Israëlische kunstenaar Yael Bartana (Kfar Yehezkel, Israel, 1970) bestaat uit drie films: Mary Koszmary (2007), Mur i wieża
(2009) en Zamach (2011). Alle werken bevinden zich in de collectie van het Van Abbemuseum.
De drie films gaan over de activiteiten van de Jewish Renaissance Movement in Polen (JRMiP): een politieke
groepering die oproepen tot terugkeer van Joden naar het land van hun voorvaderen. De films zitten vol
met verhalen over de Israëlische kolonistenbeweging, Zionistische dromen, antisemitisme, de Holocaust en
het Palestijnse recht op terugkeer. Met het realiseren van deze filmtrilogie legde de kunstenaar de fundamenten voor een nieuwe politieke beweging.
Bij de tentoonstelling hoort de publicatie A Cookbook for Political Imagination, gemaakt voor de Biënnale
van Venetië. Het is een handleiding van politieke instructies en recepten, geleverd door meer dan vijftig internationale auteurs.
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Deze sokken niet wit - De jaren twintig - de collectie in context
09/06/2012 - 11/11/2012
Vanaf zaterdag 9 juni 2012 staat een deel van de collectie van het Van Abbemuseum centraal in de tentoonstelling Deze sokken niet wit, samengesteld door het kunstenaarsduo Bik Van der Pol. In deze tentoonstelling ligt de focus op collectiewerken uit de periode 1924-1929, de zogenaamde “roaring twenties”; een
periode van grote innovatie en bloei, maar tegelijkertijd van toenemende culturele conflicten, opkomend
nationalisme en economische crisis. De periode heeft opvallend veel gelijkenissen met de huidige tijd
waarin we leven.
De tentoonstelling bevat werken van onder meer Max Beckmann, Marc Chagall, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Piet Mondriaan, Pablo Picasso, Charley Toorop, László Moholy-Nagy, Sigmar Polke, Lawrence
Weiner en Andy Warhol. Deze werken worden getoond in de context van tekst- en beeldmateriaal uit de
archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en films en gebruiksvoorwerpen uit de jaren twintig.
Ook is er een wandel- en/of fietsroute door Eindhoven langs gebouwen uit die tijd zoals de Witte Dame,
de voormalig Philips fabrieken op Strijp-S, de Ventoseflat en het voormalig protestants gezellenhuis aan de
Guido Gezellestraat.

Guppy 13 vs Ocean Wave; a Bas Jan Ader Experience, 2010
Ahmet Öğüt
24/08/2012 - 25/03/2013
De Guppy 13 is een van de kleinste zeilboten ter wereld, waarvan er tussen 1974 en 1975 maar 300 zijn
gemaakt. De Nederlandse kunstenaar Bas Jan Ader wilde met dit bootje, genaamd Ocean Wave, de Atlantische Oceaan oversteken. Op 9 juli 1975 vertrok hij vanaf Cape Cod, maar na drie weken werd het radiocontact met hem verbroken. Negen maanden later werd zijn boot onbemand gevonden door een Spaanse vissersboot op ongeveer 240 kilometer van de kust van Ierland. Aders lichaam is nooit gevonden. Het
bootje werd meegenomen naar La Coruña in Spanje voor nader onderzoek. Een paar weken later werd
de boot gestolen en is nooit meer teruggevonden.
Het nooit arriveren op een plek inspireerde de in Amsterdam werkzame Koerdisch-Turkse kunstenaar Ahmet Öğüt voor zijn werk Guppy 13 vs Ocean Wave; a Bas Jan Ader Experience. In 2010 nodigde Öğüt het
publiek uit om op het IJ voor een paar minuten alleen op een Guppy 13 zeilboot te zitten om te ervaren
hoe Bas Jan Ader zich moet hebben gevoeld op zee. In 2011 schonk Ahmet Öğüt het werk aan het Van
Abbemuseum.
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Bibliotheektentoonstellingen:
Rot - Roth - Roth
27-11-2011 / 04-05-2012
De tentoonstelling toonde een keuze uit het 25-delig ensemble dat de kunstenaar Dieter Roth tussen 1969
en 1986 publiceerde bij Hansjörg Mayer als ‘Gesammelte Werke’. De tentoonstelling vond plaats naar aanleiding van een schenking van kunstenaarsboeken van Dieter Roth door de Vrienden van het museum en
een privéverzamelaar. In de tentoonstelling werden de boeken gecombineerd met Roth’s werken uit de
kunstcollectie.

Uit de collectie : Carl Andre
08-05-12 / 31-07-12
Aan de hand van publicaties, uitnodigingen, persberichten en recensies wordt in deze tentoonstelling een
blik gegeven in de carrière van de Amerikaanse Minimal Art kunstenaar en dichter Carl Andre (Quincy, 1935).
Aanleiding voor deze presentatie is de verwerving van delen uit het Jean-Noel Herlin Archive Project : een
privéarchief dat ontstond uit het verzamelen van tentoonstellingsuitnodigingen en andere documentatie
door de antiquarische boekhandelaar Herlin in New York in 1973

Kunstenaarstijdschriften : een alternatief podium voor kunst
04-09-12 / 02-11-2012
Onder de titel Een alternatief podium voor de kunst presenteert de bibliotheek een keur aan tijdschriften die
zijn vervaardigd door kunstenaars. Voor deze presentatie werd een selectie gemaakt uit de collectie van
de museumbibliotheek. Naar aanleiding van een schenking alternatieve kunstenaarstijdschriften uit Nederland door een Eindhovense privéverzamelaar werd ook het populaire Aloha van Fluxus-kunstenaars Wim T.
Schippers en Willem de Ridder getoond.

Uit de LS Collectie/Van Abbemuseum: Wijn en Dromen der Kunst (het
Apollinische en Dionysisch uigangspunt in de kunst)
22-01-2013 / 05-04-2013
Voor de tentoonstelling Wijn en Dromen der Kunst vervaardigden 12 kunstenaars uit Nederland en 12 uit Rusland een boek dat is gebaseerd op twee oude begrippen uit de beeldende kunst: het Apollinische en het
Dionysische. Het is een begrippenpaar dat in de traditionele opvattingen van de kunstgeschiedenis lange
tijd gangbaar was.

Leve Majakovski !
11-06-13 / 31-07-13
De bibliotheek van het Van Abbemuseum presenteerde het werk van de beroemde Russische dichter Vladimir Majakovski. Met deze tentoonstelling werden een aantal belangrijke momenten gemarkeerd. Allereerst
is het deze zomer precies 120 jaar geleden dat de ‘revolutionaire’ dichter werd geboren (7 juli 1893), is het
dit voorjaar 100 jaar geleden dat zijn eerst dichtbundel “Ik!” verscheen (mei 1913) en dat zijn eerste toneelstuk werd opgevoerd (december 1913). Daarnaast markeerde deze tentoonstelling de eerste presentatie
uit de LS collectie, die het Van Abbemuseum geschonken kreeg van de Nijmeegse verzamelaars Albert Lemmens en Serge Stommels.
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Bijlage 6.1 / Aankopen 2012
Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3047
Yael Bartana
The Missing Negatives of the Sonnenfeld Collection
2008
zwart wit foto / black and white photo
(8x) 72,6 x 56,6 x 2 cm (incl. lijst)
(4x) 56,6 x 72,8 x 1,5 cm (incl. lijst)
(2x) 64,5 x 83 x 1,6 cm (incl. lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3038
Yane Calovski & Hristina Ivanovska
Oskar Hansen’s Museum of Modern Art
2007
inkjet print op papier
(12x) 100 x 70 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3060
Chto Delat?
The Tower: A Songspiel
2010
video (geluid, kleur), duur 36:51 min.
36:51 min.

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3069
Vangelis Gokas
The 3 beggars
2010
olieverf op doek (linnen)
buitenmaat: 50,2 x 65,7 x 3,6 cm
(19 3/4 x 25 7/8 x 1 7/16 in.)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3070
Vangelis Gokas
The Dead Orchestra Conductor
2010
olieverf op doek
buitenmaat: 30,5 x 40,3 x 3,8 cm
(12 x 15 7/8 x 1 1/2 in.)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3071
Vangelis Gokas
Untitled (coat)
2010
olieverf op doek
buitenmaat: 30,4 x 40,3 x 3,8 cm
(11 15/16 x 15 7/8 x 1 1/2 in.)
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Inventarisnummer
Kunstenaar Vangelis
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3072
Gokas
Untitled
2010
olieverf op doek
buitenmaat: 40,3 x 30,6 x 4,6 cm
(15 7/8 x 12 1/16 x 1 13/16 in.)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3073
Vangelis Gokas
Lust
2010
olieverf op doek (diptiek)
buitenmaat (ge installeerd): 30,6 x 48,4 x 3,8 cm
(12 1/16 x 19 1/16 x 1 1/2 in.)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3058
Sara van der Heide
Hollands Kabinet
2010 2012
aquarel op papier
(558x) 26 x 18 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3056
Wendelien van Oldenborgh
No False Echoes
2008

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek

Afmetingen

2992
Michael Rakowitz
The Invisible Enemy Should Not Exist
2009 2010
35 artifacten van verpakkingsmateriaal en
kranten uit het Midden Oosten, lijm; 3 tekeningen;
1 CD ‘Smoke on the Water’; 1 ontwerp voor
presentatietafel
variabele afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3059
Oliver Ressler
What is Democracy?
2009
8 video’s
variabele tijdsduur

30 min.
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3033
Dick Verdult
No es fácil (It is not easy)
1990 2011
diverse materialen
diverse afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3062
Qiu Zhijie
Map of The Academy
2012
print op papier
80 H x 119,7 BR

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3063
Qiu Zhijie
Map of Zhongshan Park
2012
print op papier
119,7BR x 80H

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3064
Qiu Zhijie
Map of the History of Revolution
2012
print op papier
80 H x 119,7 BR

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3065
Qiu Zhijie
Map of the City
2012
print op papier
89,6 H x 119,7 BR

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3066
Qiu Zhijie
Map of Utopia
2012
print op papier
89,6 H x 150 BR
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3067
Qiu Zhijie
Map of Reactivation
2012
print op papier
89,6 H x 150 BR

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3068
Qiu Zhijie
Map of Total Art
2012
print op papier
89,6 H x 119,7 BR
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Bijlage 6.2 / Schenkingen 2012
Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3039
Louis Baltussen
Zonder titel
1993
droge naald, monotype op papier
109,3 x 167,4 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3040
Yael Bartana
Zamach
2011
video (kleur, geluid), duur 35 min.
duur 35 min.

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek

3044
Manon de Boer
Resonating Surfaces
2005
16mm film overgezet op video
(kleur, geluid), duur 39 min.
duur 39 min.

Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen
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3045
Maria van Elk
Vergroting‑Verkleining
1976
oliepastelkrijt op doek
(reconstructietekening: potlood op calqueerpapier)
(geïnstalleerd kunstwerk) 1,5 x 7 m
(tekening: 64,2 x 97 cm)

3061
Piero Gilardi
Puzzle‑Natura 2
2012
polyurethaan
ca. 100 x 100 x 35 cm

nventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3083
Johan Lennarts
Untitled (Fence)
1960‑1969
olieverf op paneel
62,8 x 62,8 x 2,7 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3084
Johan Lennarts
Boomstam 2
1960
olieverf op paneel
120,7 x 82,8 x 3,2 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3085
Johan Lennarts
Horizon 3
1960
olieverf op paneel
91 x 91,9 x 2,8 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3086
Johan Lennarts
Op een Zondagmorgen
1981
potlood en viltstift op papier
50 x 65,1 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3087
Johan Lennarts
Untitled
1970‑1979
grafiet en kleurenpotlood op papier
32,5 x 25 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3088
Johan Lennarts
Untitled
1981
potlood, fotocollage op papier
24,9 x 37,7 cm (incl.lijst)
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3089
Johan Lennarts
Untitled
1981
grafiet‑ en kleurenpotlood, inkt op papier
25,2 x 32,5 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3090
Johan Lennarts
Untitled
1970‑1979
pastel en kleurpotlood op papier
32,1 x 46,3 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
J Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3091
ohan Lennarts
Untitled
1981
grafiet‑ en kleurenpotlood op papier
25 x 32,5 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3092
Johan Lennarts
Untitled
1981
grafiet‑ en kleurpotlood op papier
25,1 x 36,9 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3093
Johan Lennarts
Untitled
1981
potlood op papier
32,3 x 25,2 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3094
Johan Lennarts
Untitled
1981
potlood op papier
32,3 x 25,1 cm (incl.lijst)
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3095
Johan Lennarts
Untitled
1981
potlood en pastel op papier
32,5 x 25,2 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3096
Johan Lennarts
Untitled
1981
inkt, kleurviltstift op papier
25,1 x 32,5 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3097
Johan Lennarts
Konten...
1970‑1975
inkt en kleurviltstift op papier
25 x 32,7 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3098
Johan Lennarts
Untitled
1970‑1979
grafiet‑ en kleurpotlood op papier
32,6 x 25 cm (incl.lijst)

Iventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3099
Johan Lennarts
5 Gefragmenteerde Landschappen
1969
multiplex en olieverf op paneel
121,5 x 141,5 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3100
Johan Lennarts
Untitled
1976‑1979
inkt, kleuren viltstift op papier
25 x 32,8 cm
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3074
Pieter Laurens Mol
Het Jaar Stapelt Zich Op
1965
potlood op papier
51,8 x 41,8 x 2,6 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3075
Pieter Laurens Mol
De Week Vult Zich Af
1965
potlood op papier
51,8 x 41,8 x 2,6 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek

3076
Pieter Laurens Mol
Mahoniedeur met Kamernummers
1970
potlood en waterbeits op papier,
mahoniehouten lijst
70,1 x 53,6 x 2 cm (incl.lijst)

Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3077
Pieter Laurens Mol
Plafondstuk
1967
lakverf op papier‑maché en gips met schroefeind;
kleurpotlood op papier; schrijfmachine‑inkt op papier
zie onderdelen.

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3036
Joost van Roojen
Nr. 1‑7, 3‑7‑’00
2000
aquarel op papier
(7x) 22 x 22 cm (incl. lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3078
JCJ Vanderheyden
Reflections
(2002) 2003
diverse technieken en materialen
220 x 130 cm

54

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3079
JCJ Vanderheyden
Untitled
1967
mono print op papier
42,4 x 59,9 x 2,6 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3080
JCJ Vanderheyden
Zomerregen
1958
olieverf op doek
68,6 x 83,5 x 3,5 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3081
JCJ Vanderheyden
Untitled
1964‑1968
mono print op papier
(4x) 69,7 x 54,8 x 2,5 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3082
JCJ Vanderheyden
Untitled (Sunrise)
1995
kleurenfoto op aluminium
41,6 x 61,6 x 1,9 cm (incl.lijst)

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3048
Lidwien van de Ven
Untitled
1988
olieverf op linnen, zwart‑wit foto op barietpapier
159,2x2,35m

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek

3049
Lidwien van de Ven
Untitled
1988
zwart‑wit foto op bariet papier,
olieverf op linnen / zwart‑wit foto op bariet papier,
acrylverf op hout
2,04 x 3,04 m / 2,04x3,04m

Afmetingen
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3050
Lidwien van de Ven
Untitled
1990
zeefdruk op meranti hout, Oost‑Indische inkt
2.29 x 2.23 m

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3051
Lidwien van de Ven
Untitled
1992
zwart‑wit foto op barietpapier op meranti hout
1.46,7 x 1.50 m / 1.92,4 x 2.39 m / 1.67,3 x 1.51,5 m

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3052
Lidwien van de Ven
Untitled
1992
zeefdruk op meranti hout, Oost‑Indische inkt
1.77,4 x 1.41,3 m

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3053
Lidwien van de Ven
Untitled
1992
zeefdruk op meranti hout, Oost‑Indische inkt
1.84,8 x 1.49,7 m

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3054
Lidwien van de Ven
Untitled
1992
zeefdruk op meranti hout, Oost‑Indische inkt
1.57 x 133 m

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3055
Lidwien van de Ven
Untitled
1994
zwart‑wit foto op barietpapier op meranti hout
1.37 x 1.29 m / 1.46 x 1.38,5 m / 2.41 x 1.88 m
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3034
Dick Verdult
Ser difícil (To be difficult)
1990‑2011
diverse materialen
diverse afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3035
Dick Verdult
Getekende Documentatie
2010
kleurpotlood op papier
(16x) 20 x 29 cm
126 x 160,5 cm(incl. lijst)
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Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
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Materiaal en techniek
Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen
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3043
Ivan Ilyich Léonidov
gravure en print naar ‘Magnitogorsk ‑
Dvorets Kultury (Cultuurpaleis)’ ontwerpen van
Ivan Léonidov
(1930) constructie / construction 2009)
lasergravure in acrylplaat, witte cellulose verf /
print op kunststof (wandplaat)
wandplaat: 48 x 136 x 0,4 cm
acrylplaat: 40 x 142,4 x 1,5 cm

3027
El Lissitzky
3D interpretatie naar ´Teil der Schaumachinerie
(Deel van het Toneelmechanisme)´ van El Lissitzky
(1923) constructie / construction 2009
celluloseverf op hout, metaal, plexiglas

3028
El Lissitzky
3D interpretatie naar ´Neuer (Nieuwe mens)´
van El Lissitzky
(1923) constructie / construction 2009
acryl, hout, metaal
(hoogte) 2,34 m

3030
El Lissitzky
3D interpretatie naar ‘Proun 1E ‑ Die Stadt’
van El Lissitzky
(1920‑1921) constructie / construction 2009
celluloseverf op hout, plexiglas
10,3 x 99,9 x 83,7 cm

3031
El Lissitzky
3D interpretatie naar ´Wolkenbügel´ van El Lissitzky
(1925) constructie / construction 2009
multiplex, geschuurd plexiglas, rgb led verlichting,
dmx‑lichttafel

Inventarisnummer
3042
Kunstenaar
Kazimir Malevich
Titel	3D interpretatie naar ‘Segodnyashnye sooruzheniya (Moderne gebouwen)’ van Kazimir Malevich
Datum
(1923‑1924) constructie / construction 2009
Materiaal en techniek
celluloseverf op hout, plexiglas
Afmetingen
12,5 x 99,9 x 55,3 cm

Inventarisnummer
Kunstenaar
Titel
wen / Modern Buildings)
Datum
Materiaal en techniek
Afmetingen

3046
Kazimir Malevich
Segodnyashnye sooruzheniya (Moderne gebou(1923‑1924) facsimile 2009
facsimile van tekening op papier
36 x 53,5 cm
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