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'The Van Abbemuseum is one
of the great spaces in the world
for thinking very differently
about the contemporary,
its history, its possibilities,
its futures.'
prof. Anthony Gardner
professor hedendaagse kunstgeschiedenis en -theorie,
Oxford University

Van Abbemuseum, foto Jannes Linders
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1  WAAR WE
NU STAAN

HET VAN ABBEMUSEUM IS EEN TROTS
G EMEENTEMUSEUM EN EEN WERELDSPELER.
Het zet in op een betrokken beleid en zoekt actief de
uitwisseling op tussen kunst en samenleving. Want kunst
geeft mensen inzicht in wie we ze zijn en opent de blik
naar de ander. De collectie laat ons daarbij het heden
wegen tegenover het verleden. Kunst verrijkt het lokale
en brengt de wijde wereld binnen. Internationaal en
lokaal gaan hand in hand. Het Van Abbemuseum zoekt
naar duurzame verbanden met lokale en (inter)nationale
netwerken binnen een breed maatschappelijk kader.
Kunst kent oneindig veel onderwerpen en biedt aanleiding
voor evenveel verschillende inzichten en discussies.
Deze veelheid inzetten als motor voor maatschappelijke
ontwikkeling is de aspiratie van het Van Abbemuseum.

“Visited many c
 ontemporary art
museums in the world, yet none
of them offers such concepts and
contexts as Van Abbe. Rarely
successful example of exhibiting
contemporary art, and charmingly
polite staff. Something should be
done so that the museum becomes
more visible to Eindhoven
and the world!”

Het Van Abbemuseum wil uitdagen, verbinden en
verdiepen. Het biedt afwijkende posities in kunst en
samenleving een platform en werkt samen met diverse
maatschappelijke partijen van gezondheidzorg tot
bedrijfsleven om niet vanuit hokjes, maar gezamenlijk
te zoeken naar antwoorden op de grote vragen van deze
tijd. We zetten in op een breed, maar ook divers publiek.
We prefereren betekenisvolle ontmoetingen boven
vluchtig bezoek. We willen jonge mensen helpen om
kunst een actieve plek in hun leven te geven en we
zoeken naar lokale en (inter)nationale verbanden om
zo mensen te inspireren en te verbinden.
Binnen het museumveld en binnen en buiten de kunst
wereld zoeken we naar partners om maatschappelijk
betrokken museumbeleid te ontwikkelen en te besten
digen. We werken samen, we delen onze expertise en
vragen collega's van elders voor advies. We zetten ons
ook actief in om een nieuwe generatie kunstenaars en
curatoren kennis te laten maken met onze visie via
opdrachten, stages en (gast)docentschap in
verschillende beroepsopleidingen.
In 2016 vertaalde deze visie zich in 94.656 bezoeken
in Eindhoven. Projecten van het museum gerealiseerd
in het buitenland trokken 253.750 bezoekers. De website
telde 485.866 bezoekers. In 2016 bezochten 10.150
schoolkinderen het museum.

bezoeker

Definitie van kerntaken van een museum volgens ICOM (International Council Of Museums):
A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the
public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible
heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.
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2  WAAR WE
HEEN GAAN

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

EEN INCLUSIEF MUSEUM
Het museum is een meneer, is de titel van het boek van
historicus René Pingen over de geschiedenis van het
Van Abbemuseum. Een provocerende titel, waarna hij
nadrukkelijk het tegendeel bepleit. Kijkend naar het
heden en de toekomst, is het museum meer dan alleen
een meneer. Het museum is ook een mevrouw, jong en
oud, wit en gekleurd en kent alle mogelijke vormen van
seksuele geaardheid. Het museum is soms vergeetachtig en dan weer bijziend. Het museum is niet van een
groep of geslacht; het museum is van ons allemaal.

ONTMOETEN
Het museum staat in Eindhoven. Hartje centrum. Een
sterke stad waar we een eenheid van al onze verschillen
zijn. In Eindhoven is het museum een onderdeel van een
brede maatschappelijke beweging van inwoners en
instellingen die onderzoeken hoe ze het beste met en
naast elkaar kunnen leven. Denken, onderzoeken, maar
ook maken en ontwerpen staan hier centraal. Eindhoven
is een creatieve design- en technologiestad. Wij zoeken
nadrukkelijk binnen en buiten het museum verbindingen
met dit DNA. In Eindhoven zijn lokaal, regionaal, nationaal
en internationaal met elkaar verweven. Het museum is
een ontmoetingsplaats voor al deze verschillende lagen
en energieën die samen de stad en de toekomst willen
vormen. In een wereld waar verdeeldheid aan de orde
van de dag is, is het belangrijk om in een stad en regio
oog voor elkaar te houden. Samen zoeken naar een
gedeelde toekomst.

Code Culturele Diversiteit
Het museum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. In 2017 heeft
het Van Abbemuseum meegedaan aan de Code Culturele Diversiteit
Award, waar het een eervolle vermelding heeft verkregen.
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2  WAAR WE
HEEN GAAN

CONSTITUENCIES

VRIJ DENKEN

Een ‘constituency’ staat voor een groep mensen die een
gedeelde identiteit en/of een gezamenlijk belang heeft.

Kunst beleef je. Het laat ons dingen horen, ruiken, voelen
en zien die we voor het eerst meemaken. Het verrast,
vervreemdt en confronteert. Het is een domein in ons
leven dat onomstotelijk geschikt is voor vrij denken en
uitwisseling. In een samenleving waarin we allemaal
verschillend zijn en in een tijd waarin we massaal op zoek
zijn naar houvast, is een ontmoetingsplaats waar we
samen en onszelf kunnen zijn, onontbeerlijk. Het museum
wil de kunst en alle kennis en kwaliteiten die het in huis
heeft, inzetten om mensen juist met elkaar in contact te
brengen.
(Voor een overzicht van ons Bemiddelingsprogramma
zie bijlage 1)

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

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

DEKOLONISEREN  EN DEMODERNISEREN
Dit begrippenpaar beschrijft de ethische missie van het
Van Abbemuseum. Het verbindt het kolonialisme met
moderniteit, twee zaken die vaak los van elkaar worden
gedacht. Moderniseren zien we vaak als iets positiefs en
staat voor innovatie en vooruitgang. Kolonialisme is
negatief en staat voor uitbuiting en onderdrukking. Alleen
kennen de twee processen een stille en problematische
verwantschap.
Modern denken maakt vaak gebruik van abstracties en
berust op specialisatie. Het wil doordringen tot de kern
van iets door het te isoleren en te ontleden. Dit tekent
zich ook duidelijk af in de vaak abstracte moderne kunst.
Wat vaak niet gerealiseerd wordt, is dat dit ook betekent
dat de wereld tot grondstof wordt gereduceerd. Modern
denken maakt van alles materiaal om te gebruiken, een
mentaliteit die cruciaal is voor kolonialiseren en het
exploiteren van de wereld. In de koloniën werden mensen
en natuur als grondstoffen beschouwd, die zonder pardon
gestolen en geëxploiteerd konden worden. Willen we los
komen van dit koloniaal denken, dan moeten we ook kritisch
durven kijken naar het moderne denken, en een ander
denkkader of zelfs een nieuw paradigma scheppen.
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2  WAAR WE
HEEN GAAN
“We willen geen kunst c
 reëren in een zogenaamde democratie;
we willen de democratie zelf vormgeven” Jonas Staal, kunstenaar
WE HEBBEN NIEUWE METHODES NODIG die niet
abstraheren, maar die juist zaken concreet en in al hun
levendige complexiteit en eigenwaarde laten zien. We
moeten de wereld niet indelen in experts en leken, maar
erkennen dat ieders stem waarde heeft en alleen in
dialoog met elkaar tot wasdom kan komen. Dat vraagt
om nieuwe omgangsvormen, die actief onze aangeleerde
neiging tot afstand nemen en abstraheren tegengaan.
Daarom twee werkwoorden 'dekoloniseren' en
'demoderniseren'. Ze leiden tot een nieuwe manier
van werken waarin we als museum niet alleen als kunst
expert willen optreden. We willen ook onze kennis van
kunst inzetten om de verborgen stemmen in onze collectie
en die van het publiek een podium te geven. We zoeken
naar een nieuwe balans tussen spreken en luisteren,
opdat we niet vervallen in een praten over, maar ruimte
scheppen voor praten met.

KERNGEDACHTEN
De bovenstaande visie en ethische missie vertalen we
naar een aantal kerngedachten. Het museum wil samen
met zijn bezoekers nadenken hoe kunst een constructieve
en inspirerende plek kan krijgen in het leven. Geen
zwijgende aanwezigheid, maar een actieve plek in onze
samenleving. We willen ons ontwikkelen op de volgende
gebieden:
- een voor ieder toegankelijke ontmoetingsplek,
niet exclusief maar inclusief;
- een gesprekspartner: online en in persoon;
- een inspirerende speler in publieke en private
netwerken;
- een praktijkgerichte onderwijzer voor jong en oud
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3  VERZAMELEN

HET VERZAMELEN VAN
HEDENDAAGSE KUNST VOOR
DE MUSEUMCOLLECTIE IS EEN
ESSENTIËLE TAAK VAN HET
MUSEUM. Sinds de eerste werken
uit de collectie van Henri van Abbe
werden aangekocht, is deze ver
zameling in omvang en belang zeer
toegenomen. Momenteel omvat
de collectie 2974 kunstwerken,
variërend van bekende kunstenaars
als Mondriaan en Picasso tot
belangrijke nieuwkomers als
Wendelien van Oldenborgh of
Surasi Kusolwong. Het museum
koopt werken van hedendaagse
kunstenaars die de urgente signalen
van onze tijd vertalen in kunstwerken.
Zo beschouwd, is een collectie een
archief van verhalen over heden en
verleden die ons helpen onze plaats
in de wereld te bepalen.
(Zie voor een nadere toelichting
op de samenstelling en historie
van de collectie bijlage 2).

Voor deze plaatsbepaling is het
belangrijk dat de collectie toegankelijk is en gebruikt kan worden
door iedereen. Daarbij denken we
niet alleen aan de daadwerkelijke
fysieke toegang tot kunstwerken en
archieven, maar ook aan toegankelijke informatie over de processen
rondom het aankopen van werken,
over het selecteren van kunstenaars
die in opdracht voor ons werken, de
productie van kunstwerken en het
documenteren, archiveren en in
conditie houden. En natuurlijk aan
hoe we deze kunstwerken gaan
gebruiken voor tentoonstellingen.
We willen actief op zoek naar
samenwerkingen waarin we kunstwerken en archieven kunnen inzetten om de verbeelding te prikkelen
en perspectieven te verbreden.

ACQUISITIEPROCES
De selectie van nieuwe aankopen
is meestal gebaseerd op onderzoek
voor tentoonstellingen en projecten
in het Van Abbemuseum en daarbuiten. Dit onderzoek is gebaseerd
op de vraag hoe we onze snel veranderende hedendaagse wereld
kunnen begrijpen. Onze kracht
ligt in de samenwerking met kunstenaars, historici, cultuurwetenschappers en filosofen. Daarnaast is in dit
kader van belang de samenwerking
binnen L’Internationale, een Europese
confederatie van zes toonaan
gevende musea voor moderne en
hedendaagse kunst. Samen met
deze partners vertalen we onze
vragen in thema’s die in tentoonstellingsprogramma’s en opdrachten
aan kunstenaars aan de orde worden
gesteld. Je zou kunnen zeggen dat
we op deze manier de belangrijke
thema’s van vandaag in de vorm van
visueel krachtige kunstwerken in
het domein van ons cultureel erfgoed binnenbrengen voor verder
onderzoek en discussie.

L’INTERNATIONALE bestaat uit:
Moderna Galerija (MG, Ljubljana, Slovenië); Museo nacional centro de arte Reina Sofía (MNCARS,
Madrid, Spanje); Museu d’art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, Spanje); Museum
van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, België); SALT (Istanbul en Ankara, Turkije)
en Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Nederland). Het wordt ondersteund door aanvullende partnerorganisaties uit het academische en artistieke veld: Middlesbrough Institute for Modern Art
(Middlesbrough, UK); Liverpool John Moores University (Liverpool, UK); School of Arts – KASK,
Hogeschool Gent (Gent, België) en Universität Hildesheim (Hildesheim, Duitsland)
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3  VERZAMELEN

SELECTIEPROCES DELEN
Wanneer we erkennen dat ieders
stem waarde heeft en alleen in
dialoog met elkaar tot wasdom kan
komen, dan vraagt dat om nieuwe
omgangsvormen en een nieuwe
balans tussen spreken en luisteren.
Kan dit ook gelden voor de selectie
van aankopen voor de collectie?
Is het mogelijk dit proces met
meerdere dan de bovengenoemde
partijen te delen? Geïnspireerd door
het boek ‘Tegen Verkiezingen’ van
David van Reybrouck laat het Van
Abbemuseum sinds enkele jaren
leden van de Stichting Promotors
Van Abbemuseum in een overleg
bepalen welke werken met hun
financiële middelen worden aan
gekocht uit Positions, een jaarlijks
terugkerende tentoonstelling in
het museum.

In 2017 zijn we in dit kader een
nieuw project gestart. Als onderdeel van de samenwerking met
Frontier Imaginaries, opgericht
door de Australische curator Vivian
Ziherl, zijn we in contact gekomen
met vertegenwoordigers van het
HipHopHuis in Rotterdam, de
University of Colour en het Bijlmer
Parktheater. Ze richtten de groep
As long as it takes op, met wie we
onderzoeken wat het voor een
museum betekent om duurzame
relaties op te bouwen met de
groepen waar zij onderdeel van uitmaken en hen op een goede manier
in de collectie te representeren.

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

COMMISSIONING
Naast dat we op zoek gaan naar
bestaand werk, nodigen we kunstenaars uit een werk te ontwikkelen
voor een tentoonstelling of een
project. Daarbij ligt de nadruk niet
alleen op het kunstobject als resultaat, maar ook op het proces dat
daaraan voorafgaat. Het in een
vroeg stadium bij elkaar brengen
van kunstproducent, presentatie
podium en collectievormende
instelling heeft voor alle partijen een
meerwaarde. Deze samenwerkingen
geven ons bovendien de mogelijkheid duurzame relaties met kunstenaars en andere stakeholders op
te bouwen, van elkaar te leren,
expertise uit te wisselen en samen
projecten te ontwikkelen. Daarmee
zorgen we bovendien dat we minder
afhankelijk zijn van de commerciële
distributiesystemen voor kunstwerken.
De afgelopen jaren ontwikkelde het
Van Abbemuseum als opdrachtgever
samenwerkingen die leidden tot
aankopen met kunstenaars als
Wendelien van Oldenborgh, Ahmet
Ögut, Lidwien van de Ven, Li Mu,
Renzo Martens, Rosella Biscotti,
Iris Kensmil en Jonas Staal. Met de
laatste voeren we gesprekken over
de mogelijkheid om het parlementsgebouw dat hij voor de Koerdische
gemeenschap in Rojava ontwikkelde
te vertalen naar een gebruiksruimte
in het Van Abbemuseum. Zie voor
meer informatie Verzamellijnen, p. 20.
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Door onze ervaringen met het
opdrachtgeverschap is de behoefte
ontstaan te zoeken naar nieuwe en
meer open vormen van samen
werking met kunstenaars. Deze
behoefte hangt nauw samen met
de veranderende werkwijze van
kunstenaars. Ze werken in projecten,
doen onderzoek en besluiten op
basis daarvan voor de meest
gepaste manier van ‘publiceren’.
Om die reden hebben we gezocht
naar mogelijkheden om een
scheiding aan te brengen tussen
onderzoeksfase, presentatie en
vertaling in een vorm die in de
collectie kan worden opgenomen.
Presentatie- en aankoopvorm
worden pas tijdens of zelfs na de
onderzoeksfase bepaald. Gedurende
het onderzoeksproces bekijken we
welke vorm het project uiteindelijk
gaat krijgen, welke partners we
betrekken, hoe en waar we het
project presenteren en op welke
manier het in de collectie wordt
opnemen. Een van de mogelijk
heden die we in het leven hebben
geroepen om dit onderzoek te
financieren is de Deviant Practice
Research Grant, een beurs die we
medio 2016 voor het eerst uitreikten.
Met de Rietveld Academie, Amsterdam, hebben we een onderzoekplek voor een Artistic Research CrD
gecreëerd. De eerste kunstenaar
die daarvoor is uitgenodigd is Yael

Davids. Ook van haar zullen werken
voor de collectie worden aangekocht.
Deze processen zullen de aard van
het kunstwerk veranderen en vragen
om nieuwe manieren van verzamelen,
documenteren en bewaren. Dat
betekent dat het kunstwerk in het
museum leeft, in plaats van simpelweg tentoongesteld of opgeborgen
wordt.

VERHOUDING TOT DE
COLLECTIE NEDERLAND
We informeren ons over het
verzamelbeleid van de collega-
musea in Nederland en stemmen
ons aankoopbeleid daarop af. Bij
elke aankoop doen we onderzoek
naar de aanwezigheid van de
betreffende kunstenaar in publieke
collecties in Nederland. Ons
collectieplan is openbaar
toegankelijk op internet.
Ten opzichte van de Collectie
Nederland en het verzamelbeleid
van de andere musea ziet het Van
Abbemuseum zich als een museum

Taus Makhacheva, Tightrope, 2015, videostill

dat de randgebieden van het
Nederlandse verzamelbeleid verkent en zo de canon ter discussie
stelt. We experimenteren met tentoonstellings- en verzamelmodellen
om het museum voor hedendaagse
kunst te veranderen in een plek
waarin diversiteit wordt gezien als
een kracht. We werken samen met
kunstenaars met wie we onze vragen
en interessegebieden delen en
zoeken naar nieuwe samenwerkings
verbanden met meerdere partijen
en nieuwe vormen van opdracht
verlening. Een goede uitwisseling
tussen de Nederlandse musea
achten we van groot belang. In het
geval van gedeelde belangstelling
voor een bepaalde kunstenaar
zullen we per geval samenwerken
of afspraken maken. Op deze
manier willen we bijdragen aan de
diversiteit van het Nederlandse
museumlandschap en de Collectie
Nederland.

10

3  VERZAMELEN

GEDEELD EIGENDOM
Het Van Abbemuseum is een sterk
voorstander van het aankopen van
kunstwerken in gedeeld eigendom.
Het is juist interessant, ook voor
een breed publiek, om een kunstwerk binnen verschillende museale
contexten te zien functioneren.
Door gedeeld eigendom delen we
bovendien aankoop- en conser
veringskosten, we wisselen kennis
uit en delen onderzoeksresultaten.
Met het Stedelijk Museum Amsterdam delen we het eigendom van
werken van Yael Bartana, Wendelien van Oldenborgh en Hito
Steyerl. Met het Stedelijk Museum
Amsterdam en De Hallen Haarlem
kochten we de video-installatie
A Gentrification Program van Renzo
Martens. Momenteel stemmen we
met het Centraal Museum en het
Gemeentemuseum Arnhem de
aankoop af van werk van Wendelien
van Oldenborgh uit haar presen
tatie in het Nederlands paviljoen
van de Biennale in Venetië.

Wendelien van Oldenborgh, La Javanaise, 2012, videostill,
gedeeld eigendom met Stedelijk Museum Amsterdam, met steun van Mondriaan Foundation

Internationaal zoeken we samenwerking met de partners van de
confederatie L’Internationale.
Met Moderna Galerija in Ljubljana
kochten we een video-installatie
van het Russische kunstenaars
collectief Chto Delat, met M HKA
in Antwerpen een video-installatie
van de Russische kunstenaar
Taus Makhacheva. De aankoop
van werken van Ion Grigorescu
stemden we af met Moderna Galerija.
Zij bezitten enkele videowerken, wij
hebben fotowerken aangekocht.

FINANCIERING
Voor aankopen ontvangen we
-naast de structurele middelen van
de gemeente Eindhoven- financiële
steun van het Mondriaan Fonds en
de BankGiro Loterij. We hopen ook
de komende jaren weer op een
maximale ondersteuning van deze
partijen te mogen rekenen. Dankzij
hen kunnen we ons ambitieuze aankoop- en opdrachtenprogramma
realiseren en onze samenwerkingen
met kunstenaars verder uitbreiden.
Daarnaast kunnen we een beroep
doen op de Stichting Promotors
Van Abbemuseum, die het museum
niet alleen met aanzienlijke financiële
steun, maar ook met ambassadeurschap ter zijde staat. De stichting
heeft ca. 20 leden, waaronder
particulieren en grote bedrijven
in Eindhoven en omgeving.
(Zie voor een overzicht van het
aankoopbudget en de aankopen
per jaar bijlagen 3 en 4).
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4  VERZAMELLIJNEN
DEKOLONISEREN EN
DEMODERNISEREN
IN DE AFGELOPEN DECENNIA HEEFT HET
VERZAMELBELEID IN LIJN MET HET TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA NIEUWE RICHTINGEN
INGESLAGEN. Het verzamelen van belangrijke ontwikke
lingen binnen de kunstwereld, vertegenwoordigd door
specifieke kunstenaars, heeft plaats gemaakt voor het
verzamelen rond belangrijke ontwikkelingen in de samen
leving. Tegenwoordig verzamelen we binnen specifieke
velden, thema’s en vraagstukken die aansluiten bij het
hedendaags moment en wat er speelt in de maatschappij.

. . . colonialism is not simply content to impose
its rule upon the present and the future of a
dominated country. Colonialism is not satisfied
merely with holding a people in its grip and
emptying the native’s brain of all form and
content. By a kind of perverse logic, it turns
to the past of the oppressed people, and
distorts it, disfigures and destroys it.
Franz Fanon, The Wretched of the Earth, 1961

In de komende jaren volgen we deze lijnen:
1 Verzamelen vanuit dekoloniserende perspectieven.
2 Het de-moderniseren van de collectie en het her
schrijven van de geschiedenis van de moderne kunst;
Een goede balans tussen werk van mannelijke en
vrouwelijke kunstenaars in de collectie.
3 Perspectieven die de positie van de stad Eindhoven in
een globaliserende wereld verkennen; Eindhoven als
stad met een eigen karakter, een stad in een regio,
een Europese én mondiale stad en alle verbindingen
daartussen. Samenwerking tussen kunstenaars en
constituencies

Zoals eerder uiteengezet beschrijven de begrippen
dekoloniseren en demoderniseren de ethische missie
van het Van Abbemuseum. Vaak zien we deze begrippen
als zaken die los staan van elkaar. Moderniseren zien we
als positief, het staat voor innovatie en vooruitgang.
Kolonialisme is negatief en staat voor uitbuiting en
onderdrukking. Hedendaagse denkers, waaronder
Walter D. Mignolo, hebben echter aangetoond dat deze
begrippen nauw met elkaar verbonden zijn. Modern
denken maakt vaak gebruik van abstracties en berust op
specialisatie. Het kent zichzelf universele waarde toe en
wil doordringen tot de kern van iets door het te isoleren
en te ontleden. Wat vaak niet gerealiseerd wordt, is dat
dit ook betekent dat de wereld tot grondstof wordt
gereduceerd. Modern denken maakt van alles materiaal
om te gebruiken, een mentaliteit die cruciaal is voor
kolonialiseren en het exploiteren van de wereld. In de
koloniën werden mensen en natuur als grondstoffen
beschouwd, die zonder pardon gestolen en geëxploiteerd
konden worden. Willen we loskomen van dit koloniaal
denken, dan moeten we er ook kritisch naar durven kijken.
We willen het moderne erfgoed respecteren, maar er
tegelijkertijd ook voldoende afstand van nemen om ruimte
te maken voor een ander denkkader of zelfs een nieuw
paradigma.

Voordat we deze lijnen beschrijven, zullen we de begrippen
dekoloniseren en de-moderniseren kort toelichten.

“Modernity is a complex narrative whose point
of origination was Europe; a narrative that builds
Western civilization by celebrating its achievements while hiding at the same time its darker
side: çoloniality’”
Walter D. Mignolo, semioticus, professor aan
de Duke University in Durham, North Carolina
in Coloniality the darker side of modernity, 2011
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VERZAMELEN VANUIT DEKOLONISERENDE PERSPECTIEVEN
IN DEZE TIJD VAN GLOBALISERING VINDEN WE
HET BELANGRIJK ONS NIET ALLEEN OP KUNST
UIT WEST-EUROPA EN NOORD-AMERIKA TE
ORIËNTEREN. We willen vooral kijken naar die plekken
in de wereld waarmee we al eeuwen verbonden zijn en
die onze identiteit, geschiedenis en welvaart mede
hebben bepaald. Aan Globalisering, klimaatverandering,
toenemende mobiliteit en migratie zorgen voor nauwe
sociale, economische en politieke verbondenheid. Deze
ontwikkelingen hebben gevolgen voor alle bevolkings
lagen, zowel ‘daar’ als ‘hier’. We vinden het belangrijk
deze verbondenheid in onze collectie zichtbaar te maken
en kunstenaars die vanuit een andere positie naar deze
ontwikkelingen kijken een stem te geven. De verhalen
die we op deze manier in de collectie binnenbrengen,
helpen ons de geschiedenis vanuit andere perspectieven
te herschrijven.
Voor dit collectieonderdeel focussen we op kunstenaars
die wortels hebben in regio’s elders in de wereld.
Sommigen wonen en werken ‘daar’, anderen maken al hun
hele leven deel uit van de samenleving ‘hier’. We leggen
de nadruk op Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika,
gebieden die in historische, maatschappelijke en politieke
zin nauw verbonden zijn met Nederland. Kunstenaars
van wie we werken verzamelden zijn onder meer
Ana Boghiguian, Lawrence Abu Hamdan, Michal
Heilman, Public Movement, Avi Mugrabi , Walid Raad,
Akram Zaatari, Maryam Jafri, Bouchra Khalili, Nastió
Mosquito, Agung Kurniawan, Tintin Wulia. Wat de
kunstenaars ‘hier’ betreft leggen we momenteel contacten
met de zwarte gemeenschap. Recent verworven we
werk van Melvin Moti, Natasja en Iris Kensmil.

Bouchra Khalili, Foreign Office, 2015, videostill
Iris Kensmil, Angela Davis #2, 2015, foto Peter Cox
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We willen in het bijzonder aandacht besteden aan de
volgende onderdelen:
INDONESIË EN NEDERLAND
Recentelijk hebben we de focus op Indonesië versterkt
met de aankoop van de installatie Magic Centre van de
Indonesische kunstenaar Ade Darmawan (Jakarta, 1974)
en een opdracht aan de Nederlandse kunstenaar Lidwien
van de Ven (Hulst, 1963). Het werk van kunstenaar en
curator Ade Darmawan richt zich op die verhalen die vaak
onverteld of onderbelicht blijven, maar een belangrijk
onderdeel van het DNA van de samenleving vormen.
De multimedia-installatie Magic Centre is gebaseerd op
de gelijknamige Indonesische uitgeverij die vooral in de
jaren 60 van de vorige eeuw actief en succesvol was.
Magic Centre gaf zelfhulpboeken uit die de lezers in
staat moesten stellen hun intellectuele capaciteiten,
vaardigheden, zakelijke kwaliteiten, karakter en succes
in het leven te verbeteren. De meeste boeken zijn
geschreven door Amerikaanse en Europese auteurs en
later naar het Indonesisch vertaald. Ze kwamen op de
Indonesische markt in een periode van sociale en politieke
veranderingen. Darmawan is geïnteresseerd in deze
periode waarin Indonesië zich in een overgangsfase
bevond naar een kapitalistische samenleving.

In opdracht van het Van Abbemuseum deed Lidwien van
de Ven tussen 2015 en 2017 onderzoek naar de Nederlandse rol in de geschiedenis van het communisme in
Indonesië. Ze maakte de installatie FRAGMENTS [of a
desire for revolution], bestaande uit foto’s, een video
en archiefmateriaal, over de geschiedenis van het
interneringskamp dat de Nederlanders in 1926 oprichtten
in Boven-Digoel. Daar werden deelnemers aan de
communistische opstand van 1926/1927 tegen de
koloniale overheerser Nederland voor onbepaalde tijd
onder erbarmelijke omstandigheden naar verbannen. De
opdracht en de verwerving van het werk werden mogelijk
gemaakt door financiële steun van het Mondriaan Fonds
en de BankGiro Loterij. Voor een nieuw werk wil Van de
Ven de rol van het communisme in hedendaags Indonesië
als uitgangspunt nemen. Dit onderzoek willen we graag
ondersteunen. Voor de toekomst denken we over het
werk van Timotheus Anggawan Kusno en Octora.
Beide werken werden in 2017 getoond in de projectzaal
van het Collectiegebouw. Aan de presentaties hebben we
een programma van lezingen verbonden, georganiseerd
in samenwerking met representanten van de Indonesische gemeenschap. Vooral de samenwerking met Wim
Manuhutu, voormalig directeur van het Maluku museum
in Utrecht en als PhD kandidaat verbonden aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam, heeft het mogelijk gemaakt
onze banden met deze gemeenschap te versterken.

Lidwien van de Ven, Fragments [of a desire for revolution], 2015-2017,
foto Peter Cox
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MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA
Positions is een serie tentoonstellingen waarin we 4 tot
5 belangrijke kunstenaars presenteren die tot nu toe
nauwelijks of niet in Nederlandse musea zijn getoond.
Voor de vierde aflevering hebben we het duo Sandi Hilal
en Alesandro Petti uitgenodigd om met ons een selectie
van kunstenaars te maken die het denken over de
koloniseren vertalen in projecten waarmee ze ingrijpen
in de publieke ruimte. Hilas en Petti zijn bekend vanwege
hun werk in de Palestijnse gebieden in de afgelopen
10 jaar. Samen met Eyal Weizman richtten zij in 2007 in
Bethlehem het Decolonizing Architecture Institute op,
waar ze concepten ontwikkelen voor hergebruik in de
toekomst van de Israelische architectuur in de bezette
Palestijnse gebieden. Ook uit deze tentoonstelling willen
we werk voor de collectie aankopen.

Voor de verdere uitbreiding van dit onderdeel voeren we
gesprekken met de Libanese kunstenaar Tony Chakar
en de in Nederland wonende Rana Hamadeh. Verder
denken we aan Manthia Diawara en Mounira al Solh.
Ook Noord- en Midden-Afrika zijn regio’s waar we graag
meer aandacht aan willen besteden. In de collectie
bevinden zich werken van Maryam Jafri, Bouchra Khalili,
Otobong Nkanga en de in Nederland wonende Abdellatif
Benfaidoul. Momenteel bereiden we een solotentoonstelling voor met de Otolith Group, een kunstenaarsduo
dat onderzoek doet naar transnationalisme en daarbij
ook aandacht heeft besteed aan het Pan-Afrikaans
project, midden 20e eeuw, dat streefde naar de bevrijding
van het Afrikaanse continent van Europese overheersing.
Daarnaast bereiden we een tentoonstelling voor met het
werk van Renzo Martens en het Institute for Human
Activities in D.R.Congo.

Tony Chakar, Of other worlds that are on this one, 2014
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HET DEMODERNISEREN VAN DE COLLECTIE
BEGRIPPEN ALS ORIGINALITEIT, AUTEURSCHAP,
AUTONOMIE, EXPERTISE, INNOVATIE zijn nauw
verbonden met het protocol van de moderne. Modern
denken maakt vaak gebruik van abstracties en berust op
specialisatie. Het kent zichzelf universele waarde toe en
wil doordringen tot de kern van iets door het te isoleren
en te ontleden. Binnen de collectie van het Van Abbe
museum zijn deze begrippen verbonden met het
modernisme, een belangrijke stroming in de kunst
vanaf de 19e eeuw die in de 20e eeuw verbonden raakte
met de White Cube als presentatieruimte. Reflectie op
het koloniale verleden betekent ook reflectie op het
modernisme en het doorbreken van de kaders van de
moderniteit. Belangrijke projecten in dit verband waren
de t entoonstelling Arte Util met de Cubaanse kunstenaar
Tanya Bruguera, de initiatie van het Arte Util archief en
de publicatie Towards a Lexicon of Usership van Stephen
Wright. Deze ontwikkelingen willen we zowel in presentaties van de collectie als in nieuwe aankopen v erder
uitbouwen.
Li Mu, Qiuzhuang Project, 2013-2015, foto Peter Cox
The Making of Modern Art, tentoonstelling, 2017, foto Peter Cox
Guerrilla Girls, 1985-2012, foto Peter Cox

“The crooked rhetoric that naturalizes
‘modernity’ as a universal global process
and point of arrival hides its darker side, the
constant reproduction of ‘coloniality’. In order
to uncover the perverse logic that Fanon pointed
out underlying the philosophical conundrum
of modernity/coloniality and the political and
economic structure of imperialism/colonialism,
we must consider how to decolonize the ‘mind’
(Thiongo) and the ‘imaginary’ (Gruzinski) that
is, knowledge and being.” Walter Mignolo,
‘Delinking’, Cultural Studies, 2007
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Een belangrijk project dat tot aankoop leidde was van de
Chinese kunstenaar Li Mu. Samen met bewoners van zijn
geboortedorp Qiuzhuang reproduceerde hij werken uit
de collectie van het Van Abbe. De werken kregen een
plaats in de straten van het dorp of de huizen van de
bewoners. Li Mu legde het proces vast in vier video’s die
ons op poëtische, soms confronterende wijze kennis laat
maken met de blik vanuit een andere cultuur op de onze.
Ook van groot belang was de samenwerking met het
Museum of American Art, Berlin, een organisatie die de
geschiedenis van de moderne kunst in kaart brengt met
reconstructies van tentoonstellingen en kopieën van
kunstwerken. Van hen kochten we de aanvullende
installaties El Lissitzky and Alexander Dorner – Kabinett
der Abstrakten (Original and Facsimile) en Sites of
Modernity (collection of the museum of Antiquities)
(1502-2010). We hebben deze instelling uitgenodigd om
samen met ons het eerste deel van de nieuwe collectiepresentatie The Making of Modern Art samen te stellen.

Er zijn meer groepen in onze samenleving die niet
vertegenwoordigd zijn en zich ook niet vertegenwoordigd
voelen. Als publiek museum dat de Code culturele
diversiteit ondersteunt, heeft het Van Abbe de taak om
ook hun verhalen, hun geschiedenis en de thema’s die zij
belangrijk vinden te representeren. In dat kader hebben
we contact gezocht met vertegenwoordigers van een
aantal groepen en zijn gesprekken begonnen die moeten
leiden tot een duurzame relatie en vertegenwoordiging.
De eersten waarmee we dit gesprek aangaan zijn ver
tegenwoordigers van het HipHopHuis Rotterdam, de
University of Colour en het Bijlmer Parktheater. Zij richtten
de groep As long as it takes op en onderzoeken wat het
voor een museum betekent om met deze groepen duurzame relaties op te bouwen en ze op een goede manier
te representeren. We hebben hen gevraagd ons te
adviseren over aankopen voor de collectie.

De-moderniseren betekent ook onderzoek doen naar de
verzameling van het Van Abbemuseum zelf. Die bestaat
voor een groot deel uit moderne kunst uit West-Europa
en de Verenigde Staten, gemaakt door mannelijke
kunstenaars met een witte huidskleur. In 2011 omvatte
de verzameling 92% werken van mannelijke kunstenaars
tegenover 5% van vrouwen. Hoewel we de aankopen van
de afgelopen 5 jaar voor 65% bestonden uit werken van
mannelijke kunstenaars en voor 35 % uit werken van
vrouwen, is de balans van 50% niet gerealiseerd en
verdient dus nog steeds onze aandacht. In 2015 kochten
we van de Guerrilla Girls Portfolio Compleat, 1985-2012,
om ons en onze bezoekers aan deze belangrijke taak te
herinneren.

Museum Index (man-vrouw-collectief), Play Van Abbe 3, 2010,
foto Peter Cox
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Iris Kensmil, Studies in Black Modernity, 2015-2017, foto Peter Cox

Patricia Kaersenhout, Becoming More, Krut'Krutu, 2017,
foto Dieuwke van den Heuvel

Met steun van het Mondriaan Fonds hebben we de
Nederlandse kunstenaar met Surinaamse ouders Iris
Kensmil (Amsterdam, 1970) opdracht kunnen geven de
installatie Studie in Zwarte Moderniteit te maken. Kensmil
combineert abstracte patronen, klassieke portretkunst
en verwijzingen naar muziek, politiek en literatuur die met
haar positie als Zwarte kunstenaar te maken hebben. De
installatie bevat een aantal publicaties van sleutelfiguren
binnen wat Kensmil de Zwarte Moderniteit noemt. Zij
reflecteren op de historische positie van het Zwarte
subject binnen de emancipatorische politiek, kunst
geschiedenis, hiphop en de antiracistische en Black
Lives Matter-protesten die recentelijk meer zichtbaarheid
en invloed hebben gekregen. Door deze werken in het
Europese kunstmuseum te brengen geeft ze Zwarte
individuen, die een belangrijke historische rol hebben,
hun plaats in de kunstgeschiedenis. De presentatie van
dit werk ging samen met de organisatie van twee lezingen
dagen door Kensmil, waarin ze kunstenaars, schrijvers,
performers en denkers uitnodigde te spreken over hun
visie op deze thema’s. Diverse leden van verschillende
Zwarte gemeenschappen woonden de bijenkomsten bij.
Andere kunstenaars voor wie we in dit kader belangstelling hebben zijn Patricia Kaersenhout en Quincy Gario.

is Rasheed Araeen (Karachi, 1935), een centrale figuur in
de discussie rond her-evaluatie van de moderne canon.
Eind 2017 programmeert het museum een omvangrijk
retrospectief van hem, die zal verder reizen naar
MAMCO, Geneve. BALTIC, Gateshead en Garage,
Moskou. De samenwerking met Araeen zal leiden tot
een aantal aankopen voor de collectie.

De tentoonstelling De jaren 80 – Begin van het nu? In
2016 leverde de eerste bouwsteen voor een onderzoek
naar culturele ontwikkelingen die buiten de canon zijn
gebleven en reageerden op maatschappelijke veranderingen. Een van de deelnemers aan deze tentoonstelling

Voor verdere uitbreiding van dit onderdeel kijken we onder
meer naar werk van Lubaina Himid, die eveneens deelnam
aan de tentoonstelling De jaren 80 – Begin van het nu? Zij
was een van de eerste kunstenaars die betrokken was bij
de Black Art movement in de jaren tachtig. In 2017 werd
ze genomineerd voor de Turner Price. Ze is geboren in
Tanzania, woont en werkt in het Verenigd Koningrijk.
Het bevragen van de moderne kaders gebeurt niet alleen
door aankopen, maar ook door experimenten met de
presentatie van de collectie. Eind april 2017 gaat een
driejarig programma met de collectie van start waarin
we experimenteren met wisselingen in nauwe samenwerking met kunstenaars en onze ‘constituencies’.
Belangrijk onderdeel is de Werksalon, waarin diverse
groepen met elkaar zullen werken aan het vertellen van
verhalen en herschrijven van geschiedenis met behulp
van werken in de collectie. Samen met hen ontwikkelen
we mogelijkheden om hun verhalen te ‘publiceren’, onder
meer op banieren in de tentoonstellingen en via een
radiozender in het museum. Meer informatie is te
vinden in het Presentatieprogramma Collectie.
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EINDHOVEN IN EEN GLOBALISERENDE WERELD
EINDHOVEN ALS STAD MET EEN EIGEN KARAKTER,
EEN STAD IN EEN REGIO, EEN EUROPESE ÉN
MONDIALE STAD EN ALLE V
 ERBINDINGEN
DAARTUSSEN. Samenwerking tussen kunstenaars en
constituencies. Hoe kunnen we als Eindhovens museum
perspectieven bieden op de ontwikkelingen die de stad
op dit moment doormaakt? Hoe kunnen we de complexe
relaties tussen de stad, de regio, Europa en de wereld op
een boeiende manier zichtbaar maken? Dit zijn vragen
die we graag met onze constituencies willen delen en in
opdrachten aan kunstenaars aan de orde willen stellen.
Daarbij willen we ruim baan geven aan het proces en de
samenspraak met betrokken stakeholders. Het proces
moet de vrijheid hebben om zich te ontwikkelen en de
juiste vorm te kiezen. Het kan leiden tot een aankoop,
maar de nadruk ligt op het opbouwen van relaties en het
openen van uitwisseling en dialoog. In dit proces zoeken
we naar samenwerkingen met lokale en internationale
kunstenaars.

Julieta Garcia Vazquez werkte tussen 2012 en 2017 aan
een project in Woensel-West, een arbeiderswijk in Eindhoven. Renovatie van de buurt zorgde voor afbraak van
de arbeiderswoningen uit het begin van de 20e eeuw.
Garcia Vazquez zette zich in voor de conservering van
een van de woningen, maar slaagde er niet in het huis
voor afbraak te behoeden. Daarom liet ze het huis zorgvuldig afbouwen en gebruikte de vrijgekomen materialen
in overleg met buurtbewoners voor bijzondere toe
voegingen aan hun woningen. Het project werd gedocumenteerd in de vorm van een losbladig boek waarvan de
pagina’s door bezoekers meegenomen mogen worden.

Voorbeelden van projecten zijn de opdracht aan het
Russische collectief Chto Delat, dat leidde tot de video-
installatie Lied van de zaalwachters voor de inwoners van
Eindhoven, 2008 en het werk I is somebody else, 20122018 van Julieta Garcia Vazquez. De opdracht aan Chto
Delat had de oprichting van een museumkoor tot gevolg,
momenteel volledig bestaand uit 20 gastvrouwen en
-heren van het museum. Op hun repertoire staan enkel
liederen die verbonden zijn met kunstwerken in het
museum. Ze treden regelmatig op en breiden hun
repertoire en hun enthousiasme gestaag uit.

Julieta Garcia Vazquez, I is somebody else, 2012-2016, ©kunstenaar
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De komende periode willen we gaan werken aan
projecten van Jonas Staal en Praneet Soi.
In 2015 kreeg de New World Summit, opgericht door
Jonas Staal, opdracht van de Democratic Self-Administration of Rojava een parlementsgebouw te ontwerpen
voor Rojava. Deze regio in Noord-Syrië verklaarde zich in
2012 onafhankelijk en brengt vanaf dat moment een vorm
van staatloze democratie in praktijk, gebaseerd op zelfbestuur, gelijkheid van mannen en vrouwen en een
economisch model waarin publiek belang voorop staat.
Het Van Abbe kocht in 2016 een maquette en twee
video’s rond dit project en werkt aan een tentoonstelling
daarvan. Samen met een brede vertegenwoordiging van
medewerkers van het museum bespreken we met Jonas

Staal en de Democratic Self-Administration of Rojava de
mogelijkheid om het parlement na te bouwen in het Van
Abbemuseum. Belangrijk onderdeel van deze gesprekken
is het gebruik van deze ruimte, als kunstwerk, als
gebruiksruimte én als parlement voor de (grote)
Rojavaanse gemeenschap in Eindhoven. Als kunstwerk
én gebruiksruimte stelt het werk de kaders van moderne
kunst ter discussie. Het werk geeft museum en kunstenaar
de gelegenheid gebruiksgroepen met elkaar in contact
te brengen en kennis te laten maken met nieuwe vormen
van democratie.
Democratic Self-Administration of Rojava and Studio Jonas Staal,
New World Summit – Rojava, 2015-2017, ©kunstenaar
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Van Praneet Soi kocht het museum in 2015 de installatie
Srinagar. Soi doet onderzoek naar ambacht en vakmanschap in diverse gebieden in de wereld. Hij raakt daarbij
aan sociale, politieke en economische omstandigheden
die van invloed waren op de historische ontwikkelingen
en vertaalt deze op poëtische wijze in installaties. Een
volgende stap is een onderzoek naar de betekenis van
vakmanschap binnen geavanceerde technologische
ontwikkelingen op de High Tech Campus in Eindhoven.
Het Umbrella Network, een samenwerking van social
designers en curators in Eindhoven, is een van de partijen
die in samenwerking met het Van Abbemuseum onderzoek doet naar groepen in Eindhoven in hun buurt actief
samenwerkingsprojecten opzetten. Met hen willen we
onderzoeken welke kunstenaars interessant zouden zijn
om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en erover te
berichten. We denken daarbij aan kunstenaars zoals de
Samoaanse Yuki Kihara en de Russische Victoria

Lomasko. Kihara heeft veel ervaring met onderzoek naar
culturen vanuit etnografisch perspectief en werkt samen
met theatermakers en performers om dit onderzoek in
kunstwerken en projecten neer te zetten. Lomasko legt
haar verkenningen vast in tekst en illustraties.
Een voorbeeld van een project in omgekeerde richting
is dat van Inge Nabuurs en Erwin van Doorn. Dit Eind
hovense duo is uitgenodigd voor een residency in Detroit,
de geboortestad van Mike Kelley. In de collectie van het
Van Abbemuseum bevinden zich collages van Kelley, die
voor de Amerikaanse samenleving typerende beelden en
tradities in kaart brengen. Nabuurs en Van Doorn willen
deze collages voorleggen aan de bewoners van Detroit en
hun verhalen via een audioguide aan het werk toevoegen.

Praneet Soi, Srinagar, 2014, foto Peter Cox
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OBJECT/COLLECTIE-GEBASEERD ONDERZOEK

ONDERZOEKSBEURZEN

Het acquisitieproces is geenszins het moment waarop
het werk van het museum stopt, integendeel. Vanaf
dat moment is het de taak van het museum het werk
beschikbaar te stellen voor onderzoek, presentatie
en discussie. Daarbij richten we ons op verschillende
aspecten van het kunstwerk, variërend van de materiele
gesteldheid en de intentie van de kunstenaar, tot de
thema’s die het kunstwerk aan de orde stelt, de manier
waarop het wordt gebruikt en geïnterpreteerd in tentoon
stellingen, in de wetenschap, in educatie en door het
publiek. Al deze resultaten vormen en verrijken de
context van het werk, welke we willen archiveren
en toegankelijk maken voor iedereen.

Ook wat onderzoek betreft willen we graag in dialoog
gaan met anderen en hen de gelegenheid geven hun
perspectieven verder te ontwikkelen. In 2016 zijn we
gestart met het verlenen van onderzoeksbeurzen. Als
thema is gekozen voor 'deviant practice', een 'andere kijk'
op bestaande tradities. Uit meer dan 200 inzendingen
hebben we negen onderzoekers geselecteerd, waar
onder kunstenaars, curatoren en wetenschappers.
Halverwege hun onderzoeksperiode presenteren ze
de tussentijdse resultaten in interne seminars aan medewerkers van het museum. Zo kan elke medewerker hiervan kennis nemen en aangeven welke mogelijkheden hij
of zij ziet om aan te haken. De voorlopige resultaten zijn
zo positief dat we dit initiatief graag willen continueren.

Charl Landvreugd, Krut'krutu, Becoming More, 2017,
foto Dieuwke van den Heuvel

Instituten waarmee we onderzoek hebben gedeeld of
waarmee we in gesprek zijn over toekomstige samenwerking zijn onder meer de Universiteit van Amsterdam
(prof.dr. C.M.K.E. Lerm-Hayes), de Vrije Universiteit
(dr. S. Lütticken) en de afdeling onderzoek van het
Nationaal Museum van Wereldculturen (prof.dr. Wayne
Modest). De laatste is een interessante partner voor een
onderzoek naar dekoloniseren in relatie tot Europa.

Charl Landvreugd onderzoekt bijvoorbeeld
de visuele strategieën die gebruikt worden
door Nederlandse Afro kunstenaars. Hij
argumenteert dat de huidig criteria en de
kunsthistorische terminologie, gedomineerd
door de taal van de postkoloniale theorie,
niet afdoende is om de specifiekheid van
de Afro Europese- en Nederlandse kunst
te omschrijven. Eigen begrippen om het werk
van deze groepen kunstenaars te beschrijven
zijn noodzakelijk om uiteindelijk te worden
opgenomen als volwaardige partners in
de dominante kunstgeschiedenis.
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EEN GEÏNTEGREERDE VISIE OP DE
COLLECTIES
Naast een gerenommeerde kunstcollectie heeft het
Van Abbemuseum ook een uitgebreide en belangrijke
bibliotheek en archief. Een groot deel van de archieven
zijn gedigitaliseerd. Deze collecties verbinden is een
speerpunt voor het museum. Het de-moderne museum
ziet zich namelijk ook voor de taak gesteld de interne
specialismes in het beheer van de verschillende collecties
- kunstwerken, archief, boeken - effectief met elkaar te
verbinden. Nu het museum zich niet meer kan opstellen
als hoeder van 'de' kunstgeschiedenis, dient het zijn
faciliteiten zo in te richten dat de meerstemmige
omgeving zelf eigen verhalen kan componeren uit het
geheel van de verschillende collecties die het museum
beheert. Internettechnologie, en met name de ont
wikkelingen in intelligente vormen van database beheer
as 'semantic search', bieden nieuwe mogelijkheden aan
diverse gebruiksgroepen in staat te stellen om de
collecties te gebruiken. Deze nieuwe werkwijze vraagt
om een grondige analyse van de verschillende vormen
van kennis nu aanwezig in het beheer van de c
 ollecties
en hoe deze op een eigentijdse en effectieve manier op
elkaar af te stellen. Belangrijke stappen die we willen
zetten om deze visie vorm te geven zijn:
• Het digitaliseren en toegankelijk maken van alle
archieven;
• Een museumbreed archief waarin de kunstcollectie,
het archief en de bibliotheek met elkaar zijn vervlochten;
• Het ontwikkelen van nieuwe manieren van documen
teren, archiveren en toegankelijk maken van de meer
procesmatige kunstwerken, tentoonstellingen,
projecten, lezingen en publieksbemiddelingsprojecten.
Denk hierbij aan gesproken documentatie (‘oral
histories’), interviews met kunstenaars maar ook met
publiek, videoregistraties van (video)installaties (inzet
van nieuwe documentatiemiddelen waaronder de 360
graden camera), tentoonstellingen, lezingen,
evenementen, projecten. gebruikmakend van

bijvoorbeeld 360 graden camera;
• Het leren van en verder ontwikkelen van methodes
ontwikkeld in het Special Guests programma, zoals
3D printen en de toepassing van virtual reality;
• Methodes te ontwikkelen om de communicatie over
en het gebruik van digitaal beschikbare informatie te
bevorderen. Instellen van gebruikersgroepen die
feedback leveren.

MEDIAKUNST.NET
Met het Stedelijk Museum Amsterdam, Frans Hals
Museum|De Hallen, Haarlem en LIMA, Amsterdam
hebben we subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van
een gezamenlijke digitale catalogus voor onze digitale
mediakunstcollecties. Op deze manier zullen alle videowerken uit onze collecties via internet duurzaam en eenvoudig toegankelijk zijn voor iedereen. Momenteel zijn
we bezig met het klaren van dwe rechten met kunstenaars en producenten van de werken. Op termijn hopen
we dat ook de andere publieke collecties in Nederland
aan zullen sluiten. Deze samenwerking stimuleert de uitwisseling van registratie- en documentatieprocessen,
technische kennis, kennis van elkaars collecties, de uitwisseling van bruiklenen en de overweging gemeenschappelijk aan te kopen.

UITLENEN
Uitlenen betekent dat we het mogelijk maken voor andere
instituten -zowel nationaal als internationaal- onze
collecties te gebruiken voor hun eigen tentoonstellingen
en projecten. Het Van Abbe kent een zeer soepel
bruikleenbeleid, waarbij we ons houden aan criteria en
richtlijnen zoals die in het museale veld gebruikelijk zijn.
In het kader van cultureel ondernemerschap verschoven
we in de afgelopen jaren van een uitleenbeleid zonder
vergoeding naar een meer uitgebreid systeem. Nederlandse instellingen en partners van L’ Internationale
betalen geen kosten, tenzij sprake is van ‘out of pocket’
expenses.
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Buitenlandse instellingen die geen partner zijn van
L’Internationale betalen een vergoeding per werk. Deze
vergoeding is ingevoerd om te voldoen aan de gemeente
lijke opdracht om eigen inkomsten te genereren. Een
volgende stap zou zijn om proactief individuele kunstwerken of delen van onze collectie in de vorm van een
reizende tentoonstelling te verhuren. Een start is gemaakt
met het Vitrine Project in samenwerking met de Eind
hovense ontwerper Piet Hein Eek. Hij heeft een vitrine
ontworpen, die op verschillende locaties in de stad
kunstwerken uit het museum tentoonstelt. De eerste
vitrine komt te staan bij het Van der Valk Hotel Eindhoven.
De presentaties in deze vitrine wisselen enkele keren per
jaar en sluiten aan op evenementen in Eindhoven zoals
de Dutch Design Week. Daarnaast zetten we ons in om
We zoeken naar projecten die het Van Abbemuseum en
de creatieve identiteit van Eindhoven en Nederland
promoten en fondsen opleveren voor het programma
in het museumgebouw zelf.
(Zie voor informatie over het aantal bruiklenen per jaar
bijlage 5)

ZORG VOOR DE COLLECTIE
Toegang en gebruik brengen ook investeren in behoud
en beheer mee. Het Van Abbemuseum heeft een druk
reizende collectie, met veel uitgaande bruiklenen. In het
museum worden grote delen van de collectie getoond en
geregeld gewisseld, onderzoekers vragen toegang tot
werken in de depots. Veel collega’s in het museum zijn
direct betrokken bij deze belangrijke processen, van
technische dienst tot behoud en beheer, van collectie
registratie en documentatie tot bibliotheek en archief.
Kenmerkend is dat de snelheid en complexiteit van deze
processen in de loop der jaren is toegenomen. Materialen
waaruit kunstwerken worden vervaardigd zijn specialis
tischer en meer divers. Kennis is nodig van diverse
materialen, zoals bijvoorbeeld allerlei soorten plastics,
maar ook van moderne beelddragers, digitale bestanden
en digitale kunstwerken of juist heel oude geluids- en
beelddragers. Het is belangrijk dat het museum investeert
in het verkrijgen van specialistische kennis. We doen dat
door nauw samen te werken binnen de SBMK (Stichting
Behoud Moderne Kunst) met musea in Nederland die met
dezelfde vraagstukken zitten. Maar het betekent ook het
investeren in het stimuleren van medewerkers om zich
verder te ontwikkelen en te specialiseren.
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BEMIDDELINGSPROGRAMMA

Peers from the museum world / artists,

• symposia

(inter)national art and culture connoisseurs

• publications
• meetings / conversation > exchanging knowledge

Art and culture lovers

• publications
• high end courses
• co-creational projects

General public from the Netherlands, Belgium and Germany

• written info in the exhibitions spaces
• personal encounters with our hosts and cicerone
(on demand guide)
• public programming

Students from the Netherlands, Belgium and Germany

• symposia

(art, social studies, history)

• publications
• meetings / conversation > exchanging knowledge
• teaching at the schools, universities and academies.
• young art crowd programming

Primary / Secondary school students

• Museumlessons and workshops
• Teacher network on knowledge exchange and co-creation
of programming

Specially for Secondary schools

• Radically Mine exhibition (with secondary school students)
• collection exploration app
• VanAbbeDebat

Tourists from the Netherlands, Belgium and Germany

• Special DIY tours through the museum

People from Eindhoven

• Werksalon: working together with our constituencies.

Families with children

• DIY family tours
• Theatre tours
• Children and Family Art Club

Online visitors

• Content and discussion via our website and social media
• Via our Special Guests programme with our museum robot
• Combinary: online collection game

People with disabilities

• Via Special Guests activities and guided tours within the
exhibitions

Business market

• Via a special business programme
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SAMENSTELLING EN HISTORIE
VAN DE COLLECTIE

Opgericht in 1936 behoort het Van

Kandinsky, Fernand Léger, Max

Jim Dine, Robert Indiana, Morris

Abbemuseum tot een van de eerste

Beckmann, Karel Appel,Jean Bazaine

Louis, Dan Flavin, Robert Morris en

musea voor hedendaagse kunst in

en Roger Bissière. Hij stelde een

Jasper Johns, maar ook van Joseph

Europa. Het bezit een rijk gescha-

verzamelschema op in de geest van

Beuys, Francis Bacon, Christo en een

keerde collectie moderne en heden-

Alfred Barr. Hoewel zijn focus gericht

aantal zero-kunstenaars. Een hoogte-

daagse kunst die behoort tot de

was op internationale twintigste-

punt in zijn verzamelbeleid was de

belangrijkste publieke verzamelingen

eeuwse kunst, bleef vanuit de

aankoop van 86 werken van Lissitzky

in West-Europa. Het museum is ont-

gemeenteraad en de Commissie van

in 1968. Na zijn lidmaatschap van de

staan door een schenking van Henri

Toezicht de vraag komen om ook

‘documenta-Rat’ in 1968 werd zijn

van Abbe, een rijke sigarenfabrikant

oude kunst te verzamelen. De Wilde

politieke engagement duidelijker.

en kunstverzamelaar, aan de stad

kon de Commissie van Toezicht er

Kunst was voor Leering de bewust-

Eindhoven. Van Abbe verzamelde

uiteindelijk van overtuigen dat dit niet

wording van werkelijkheidsstructuren.

eigentijdse kunst, met name figuratieve

uitvoerbaar was omdat oude kunst

Democratisering en interdisciplinair

schilderkunst van levende Nederlandse

van kwaliteit onbetaalbaar was. In

werken waren hierbij van groot

en Vlaamse kunstenaars. Uit zijn

1955 werd officieel vastgelegd dat het

belang.

collectie werden 26 werken door het

verzamelbeleid van het Van Abbe

museum verworven, waaronder Isaac

museum uitsluitend moderne kunst

Na Leerings directoraat werd Rudi

Israëls, Carel Willink en Jan Sluijters.

betrof.

Fuchs aangesteld als directeur. Voor

Na de oorlog begon het museum,

In 1964 stelde de gemeente Eindhoven

instrument voor maatschappelijke

onder leiding van Edy de Wilde, een

Jean Leering aan als opvolger van

hervorming zijn. De nadruk kwam

consistent verzamelbeleid te ont

De Wilde. Leering was bouwkundig

weer te liggen op autonome kunst.

wikkelen. Op dat moment bestond

ingenieur maar zeker ook in kunst

Waar Leering focuste op Amerika

de collectie uit 74 werken van over

geïnteresseerd. In tegenstelling tot

introduceerde Fuchs de hedendaagse

wegend Nederlandse kunstenaars,

De Wilde, die zich vooral richtte op

Europese kunst met een bijzondere

waaronder Toon Kelder, Johanna

Parijs als centrum voor de kunst,

aandacht voor conceptuele kunst,

Bauer-Stumpff en Jan Voerman. De

vestigde Leering zijn aandacht op de

Duitse schilderkunst en Arte Povera.

Wilde richtte zich op het aanleggen

kunstwereld in de Verenigde Staten

Fuchs richtte zich in zijn aankoop

van een ‘basiscollectie’ die bestond

en met name op New York en Los

beleid sterk op eigentijdse kunst

uit werken van klassiek moderne

Angeles. Meer dan voor De Wilde lag

omdat bij zijn aantreden (1975) de

meesters, Nederlandse vooroorlogse

voor Leering de focus op hedendaagse

prijzen voor werken uit het begin van

kunst en Franse eigentijdse kunst.

kunst. Zijn aandacht voor kunstenaars,

de 20e eeuw op de kunstmarkt explo-

Hij was gericht op stromingen die

zoals El Lissitzky, Theo van Doesburg,

sief waren gestegen. Hij verzamelde

indertijd gangbaar waren om te ver

Francis Picabia, László Moholy-Nagy

conceptuele kunst van kunstenaars

zamelen zoals het Kubisme, de Stijl,

en Vladimir Tatlin, was gebaseerd op

als Daniel Buren, Lawrence Weiner,

het Expressionisme, de Nederlandse

hun belang voor de actualiteit. Volgens

Ian Wilson, Joseph Kosuth, en breidde

figuratie tijdens het interbellum,

Leering waren bij De Stijl, het Con-

de collectie minimal art uit met werken

CoBrA en École de Paris. Daartoe

structivisme en Dada achtergronden

van Donald Judd, Carl Andre en Jo

behoren aankopen van werken van

te vinden van de nieuwste stromingen

Baer.

Marc Chagall, Robert Delaunay, Pablo

en tendensen. Leering kocht werken

Picasso, Oskar Kokoschka, Wassily

aan van Frank Stella, Andy Warhol,

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

Daarnaast is het verzamelen van

Naast de bovengenoemde aantallen

Jan Debbaut, die in het verleden aan

relaties een belangrijke ontwikkeling,

heeft het museum van de Stichting

het museum verbonden was als

het kunstwerk wordt gezien als een

René Daniëls 977 werken in langdurig

conservator. Hij begon zijn directoraat

open entiteit die steeds nieuwe

bruikleen ontvangen (63 schilderijen,

met een reeks tentoonstellingen en

relaties aangaat. Omdat de kunst

65 bladen grafiek, 10 fotografie, 2

aankopen van kunstenaars die op dat

wereld een globaliserende wereld is

ruimtelijke werken en 687 tekeningen,

moment niet of nauwelijks in Neder-

ligt de focus meer en meer op het

150 notities e.d.).

land getoond waren, waaronder

buitenland, hierbij wordt gekeken naar

Tony Cragg, Allan McCollum, Rodney

met name Oost-Europa, het Midden-

Graham, Jan Vercruysse, Thomas

Oosten en Zuidoost Azië, gebieden

Schütte, Juan Muñoz. Debbaut wist de

die in Nederlandse musea nagenoeg

uitbreiding van het museumgebouw

niet verzameld worden. Dit heeft geleid

aan de Bilderdijklaan te realiseren, dat

tot aankopen van onder andere Qiu

in 2003 werd geopend. In de tijdelijke

Zhijie, Alexander Ugay, NIlbar Güres,

huisvesting van het museum aan de

Gluklya, Yael Bartana, Hito Steyerl,

Vonderweg, waar het museum vanaf

Dan Perjovschi, Nedko Solakov,

1995 was ondergebracht, werden

Wendelien van Oldenburg en Ahmet

experimentele tentoonstellingen

Öğüt.

gerealiseerd, met een nadruk op
audiovisueel of procesmatig werk, van

Het verzamelbeleid is nooit gericht

een jongere generatie kunstenaars,

geweest op encyclopedische volledig

waaronder Pierre Huyghe, Tony

heid, maar drukte een bewuste keuze

Oursler, Douglas Gordon, Ann

uit voor de uitbouw van specifieke

Hammilton, Marijke van Warmerdam,

clusters met een hechte onderlinge

Jason Rhoades, Mike Kelley en

samenhang. Daarbij lag de nadruk op

Aernout Mik. Van allen werden werken

het verzamelen van de eigentijdse

aangekocht, waaronder grotere

kunst, aangevuld met historische

installaties en videowerken.

aankopen om de collectie een kunsthistorisch fundament te geven.

Sinds het aantreden van Charles
Esche in 2004 is het museum weer

Momenteel omvat de collectie 2974

de richting op gegaan van het sociale

kunstwerken. Het Van Abbemuseum

en het politieke engagement. Het

heeft 172 werken in langdurige bruik-

museum is met drie verzamelcriteria

leen van derden (waarvan 96 van

gaan werken: tijd, onderzoeksgebied

publieke instellingen en 36 van privé-

en geografische oriëntatie, zoals te

personen). Daarnaast heeft het

lezen is in het Collectieplan 2014-2016.

museum nog 40 objecten ‘in bewaring’

Sinds de komst van Esche is het

van derden.

museum zich ook meer gaan richten
op de context en de biografie van het
kunstwerk, waarvan de tentoon
stellingenserie ‘Living Archive’ getuigt.
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OVERZICHT  AANKOOPBUDGET  VAN  ABBEMUSEUM  2010-2016

JAAR

TOTAAL

VAN ABBE

PROMOTORS

SUBSIDIES

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

2013

535.744

232.000

62.579

241.165

2014

730.421

232.000

212.421

286.000

2015

637.515

232.000

98.415

316.100

2016

631.200

232.000

107.200

292.000

2.005.741

1.624.000

876.865

2.039.756

668.580

232.000

125.266

291.394

100%

35%

19%

44%

TOTAAL
gemiddeld
proportioneel

Het Van Abbemuseum beschikt over een eigen
vrij besteedbaar jaarlijks aankoopbudget van
ca. € 232,000,00.
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 bij elkaar waarover het museum vrij
kan beschikken voor de aankoop van eigentijdse kunst.
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OVERZICHT AANWINSTEN

AANWINSTEN
JAAR

TOTAAL AANTAL

HERKOMST KUNSTWERKEN
REGIONAAL
NATIONAAL
INTERNATIONAAL

2012

71

32

15

24

2013

46

10

3

33

2014

26

3

0

23

2015

144

0

7

18

2016

36

0

6

12

TOELICHTING OVERZICHT AANWINSTEN:
In 2012 hebben we 26 kunstwerken aangekocht en hebben we 45 kunstwerken als schenking aanvaard.
In 2013 hebben we 25 kunstwerken aangekocht en hebben we 21 kunstwerken als schenking aanvaard.
In 2014 hebben we 21 kunstwerken aangekocht en hebben we 5 kunstwerken als schenking aanvaard.
In 2015 hebben we 144 kunstwerken aangekocht (waaronder een portfolio bestaande uit 94 werken) en
7 werken als schenking aanvaard.
In 2016 hebben we 36 kunstwerken aangekocht en 8 werken als schenking aanvaard.

KUNSTENAARS WAARVAN IS AANGEKOCHT
JAAR

TOTAAL AANTAL
VROUW

SEKSE
MAN

COLLECTIEF

2012

23

9

12

2

2013

14

4

10

0

2014

9

2

7

0

2015

25

8

13

4

2016

18

6

11

1

TOELICHTING OVERZICHT KUNSTENAARS:
In 2012 hebben we 6 nieuwe kunstenaars toegevoegd aan de Collectie, 2 Nederlandse kunstenaars en 4 buitenlandse kunstenaars.
In 2013 hebben we 9 nieuwe kunstenaars toegevoegd aan de Collectie, 1 Nederlandse kunstenaar en 8 buitenlandse kunstenaars.
In 2014 hebben we 6 nieuwe kunstenaars toegevoegd aan de Collectie, 1 Nederlandse kunstenaar en 5 buitenlandse kunstenaars.
In 2015 hebben we 15 nieuwe kunstenaars toegevoegd aan de Collectie, 1 Nederlandse kunstenaar en 14 buitenlandse kunstenaars.
In 2016 hebben we 15 nieuwe kunstenaars toegevoegd aan de Collectie, 4 Nederlandse kunstenaar en 11 buitenlandse kunstenaars.
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BRUIKLENEN AAN DERDEN
GEËFFECTUEERDE KUNSTWERKEN
JAAR

TOTAAL

NATIONAAL

2012

301

31

2013

236

2014

179

2015

167

2016

141

INTERNATIONAAL

SAMENWERKINGSPROJECTEN
NATIONAAL
INTERNATIONAAL

42

16

212

31

86

73

46

29

103

13

34

69

85

10

3

67

46

15

13

TOELICHTING SAMENWERKINGSPROJECTEN:
In 2012 hebben we samengewerkt met Piet Hein Eek, Eindhoven (16 kunstwerken), L’Internationale partners (50 kunstwerken)
en SALT, Istanbul (162 kunstwerken).
In 2013 hebben we samengewerkt met Piet Hein Eek, Eindhoven (22 kunstwerken), De Appel, Amsterdam (32 kunstwerken),
De Melkweg, Amsterdam (19 kunstwerken), De Hermitage, Sint Petersburg (46 werken).
In 2014 hebben we samengewerkt met Piet Hein Eek, Eindhoven (11 kunstwerken), Club Solo, Breda (2 kunstwerken),
L’Internationale partners (28 kunstwerken), Instituut for Human Activities, Congo (6 kunstwerken).
In 2015 hebben we samengewerkt met Piet Hein Eek (10 kunstwerken), project Mix Match Museum (14 kunstwerken),
en met L’internationale partners (3 kunstwerken).
In 2016 hebben we samengewerkt met Piet Hein Eek, Eindhoven (15 kunstwerken), L’internationale partners (13 kunstwerken),
Stedelijk Museum Amsterdam voor de tentoonstelling ‘Opwinding’ (39 kunstwerken)

AANGEVRAAGDE KUNSTWERKEN
JAAR

NATIONAAL
TOTAAL AANTAL
GEËFFECTUEERD

INTERNATIONAAL
TOTAAL AANTAL
GEËFFECTUEERD

2012

51

92%

295

86%

2012

120

87%

212

62%

2014

46

91%

159

86%

2015

90

83%

125

72%

2016

60

86%

92

81%

TOELICHTING AANTAL AANGEVRAAGDE KUNSTWERKEN:
Het totaal aantal kunstwerken is inclusief de afgewezen aanvragen. Verspreiding van de collectie is een van de uitgangs
punten van het Van Abbe. Wij streven er naar om zoveel mogelijk bruikleenaanvragen toe te zeggen. In bovenstaande tabel
ziet u het percentage van de geëffectueerde bruiklenen.
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