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Missie en historisch perspectief

Het Kröller-Müller Museum is het museum voor de beeldende kunst in de natuur,
temidden van rust en ruimte. Toen het museum in 1938 zijn deuren opende
bepaalde de hoge kwaliteit van drie ingrediënten zijn succes: beeldende kunst,
architectuur en natuur. Deze trits bepaalt nu meer dan ooit het unieke karakter
van het museum. Steeds opnieuw verbindingen leggen tussen deze drie
elementen is van wezenlijk belang voor de toekomst van het museum.

Het museum biedt zijn bezoekers de kans om, oog in oog met kunstwerken, zich
te concentreren op de immateriële kant van het bestaan. Het biedt enerzijds een
ontsnapping uit de druk van het dagelijks leven, door zijn paradijselijke ligging
en zijn befaamde collectie, maar bevordert anderzijds bewustwording van
betekenis en functie van beeldende kunst in een moderne maatschappij, door zijn
presentaties en publieksbenadering.

Aan de collectie ligt een meer dan honderdjarige verzamelactiviteit ten
grondslag. De stichters van het museum, het echtpaar Helene en Anton Kröller-
Müller, waren er al vroeg van overtuigd dat de verzameling een ideële strekking
moest hebben en ter beschikking moest komen van de gemeenschap. Helene
Kröller-Müller, geadviseerd door de kunstpedagoog H.P. Bremmer en later door
de architect en ontwerper Henry van de Velde, volgde een programma waarin
begrip werd gekweekt voor de abstraherende, ‘idealistische’ tendensen van de
kunst van haar tijd, door oude en nieuwe kunst in één verband te tonen. Lag bij
haar de nadruk op de ontwikkelingen in de schilderkunst, door toedoen van haar
opvolgers werd het accent, voor wat betreft naoorlogse ontwikkelingen, verlegd
naar de sculptuur en ruimtelijk werk, waardoor de beeldentuin een tweede
middelpunt werd. Belangrijke en unieke constanten in de verzameling zijn de
gelijkwaardigheid van oude en nieuwe kunst, de gelijkwaardigheid van westerse
en niet-westerse kunstuitingen, de waardering voor de kunstenaar als denker,
het streven naar een niveau dat internationaal meetelt. Constanten in de
presentatie van de verzameling zijn: haar laten beleven in het hier en nu, haar
aanleiding laten zijn voor de bezoeker om door kijken tot een spirituele ervaring
te komen, tonen van historische continuïteit zonder dogmatische instelling of een
onwrikbare hiërarchie, tegenwicht bieden aan dominante meningen van het
moment, aanzetten tot reflectie over de betekenis van kunst in de maatschappij
en in het sociale verkeer.

Door zijn aard en ligging nodigt het Kröller-Müller Museum uit tot aandachtige
beschouwing, tot reflectie en stil genieten. De mogelijkheden daartoe worden in
steeds mindere mate aangeboden, schijnt het, in de huidige maatschappij.
Lawaai, overdaad, snelheid, prestatiedrang, ongeduld, instant bevrediging zijn
een steeds belangrijker deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Voor veel
musea, die voor hun programmering steeds meer afhankelijk worden van wat de
vrije markt aan inkomsten kan bieden, is het verleidelijk op die ontwikkelingen in
te spelen. Het Kröller-Müller Museum heeft oog voor deze ontwikkelingen, maar
kiest voor de kunst en wil zich juist profileren als een toevluchtsoord voor de
zoekers van rust en stilte, van authenticiteit, van een geconcentreerde
presentatie van kunst in relatie tot architectuur en natuur.

Het museum handelt vanuit het besef dat kunst ons kan helpen om de wereld op
visuele wijze te verklaren en om bij te dragen aan de zingeving van het leven.
Kunst draagt bij aan de vorming van een persoonlijke overtuiging over en ten
opzichte van de wereld, omdat ze bekende codes, waarmee de werkelijkheid
geduid kan worden, kan negeren. Kunst kan een rol hebben als permanente
blikverruimer.

De tot nu toe gerealiseerde architectuur staat in een bijzondere relatie tot de
verzameling en tot de natuur van De Hoge Veluwe. Die natuur is eigenlijk een
parklandschap waarin de situatie uit het begin van de 20ste eeuw als ijkpunt
aangehouden wordt. Het geheel wordt ervaren als een zeer ‘natuurlijk’ landschap,
maar is in feite een zorgvuldig getrimd geheel, waarin bepaalde natuurwaarden
uniek voor Nederland zijn. De museumgebouwen moduleren de relatie tussen
binnen en buiten door haar enerzijds buiten te sluiten (het Van de Velde gebouw)
of juist op theatrale wijze op en af te laten gaan (het Quist gebouw). De
beeldentuin met de paviljoens van Rietveld en Van Eyck is een contrapunt in dit
geheel. Andere architectonische en sculpturale elementen zetten de ambities van
de Kröller-Müllers om een cultureel monument te scheppen in een ruimer
perspectief (Jachthuis Sint Hubertus, gemaal, Steynbank, Monument de Wet).
Het totale complex op De Hoge Veluwe is een compositie van bijzondere plekken
in een in de loop van tientallen jaren geweven geheel van natuurlijke en
artistieke delen: een waarlijk uniek cultuurlandschap. De eenheid van dit geheel
en het bijzondere van zijn onderdelen laten ervaren door een breed publiek is de
taak voor de toekomst.
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Voorwoord

Vele bezoekers weten de weg te vinden naar het Kröller-Müller Museum, bijna
258.000 dit jaar, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De collectie
van het museum weet ook steeds vaker zijn weg te vinden naar bezoekers in
het buitenland. Een tentoonstelling met tekeningen van Vincent van Gogh en
een keuze van schilderijen trok in Brescia (Italië) bijna 213.000 bezoekers en
heeft in Taipei (Taiwan) in december 2009 na een paar weken al 80.000
bezoekers ontvangen (de tentoonstelling sluit in maart 2010). Het aantal
bruiklenen blijft groeien. In 2009 worden 369 werken uit de verzameling aan 53
instellingen wereldwijd uitgeleend.

In het museum zelf lopen twee tentoonstellingen door uit 2008: Natuur, ruimte
en tijd (een overzicht met recente aanwinsten van het museum) en het
Kubusproject, 1969-1971, van Carel Visser en Ton Bruynèl. In de oudbouw van
het museum zijn twee kleinere presentaties uit de eigen collectie te zien met
werk van Brancusi (met de titel Brancusi en Co) naar aanleiding van de
verwerving van een tekening van deze kunstenaar, en van Loes van der Horst
Ruimtelijke structuren en onmetelijke landschappen, naar aanleiding van haar
90ste verjaardag.
In de Quist vleugel zijn presentaties te zien met werken uit de eigen collectie:
Jonge klassieken - hoofdstukken uit de collectie moderne kunst, nieuwe
aanwinsten en een bestaand werk uit de eigen collectie van Simon Starling, een
presentatie van werk van Bart van der Leck naar aanleiding van een schenking,
de overzichtstentoonstelling unity van herman de vries en een
overzichtstentoonstelling met werken van Christiaan Bastiaans, met de titel Club
Mama Gemütlich. Tevens wordt er op zaal gewerkt aan het schoonmaken van
kunstwerken, in de tentoonstelling To clean or not to clean. Grotendeels buiten
de eigen collectie is Een stoet van beelden - tien Nederlandse beeldhouwers te
zien, verzorgd door gastconservatoren Maarten Bertheux en Rudi Fuchs.

De verschillende functies van het museum zijn ook dit jaar weer met verve en
betrokkenheid door de medewerkers van het museum uitgevoerd. Naast
tijdelijke projecten is er natuurlijk het steeds doorgaande werk aan bruiklenen,
tentoonstellingen, restauraties, onderhoud van de gebouwen, het vele
huishoudelijke werk, technisch onderhoud, het werk aan de biografieën van het
echtpaar Kröller-Müller, het inventariseren van aanwinsten, de website, de
ontvangst van schoolklassen, het werven van fondsen, de 'Zwoele
Zomeravonden', het genereren van publiciteit, het onderhoud van de
beeldentuin, de beveiliging, de winkel (waarvan de winst één op één naar ons
aankoopbudget gaat), de zorg voor het personeel, enz. enz.

De relatie met de BankGiro Loterij is tot nu toe zeer succesvol geweest. Zonder
de Goede Doelen Loterijen, waaronder de BankGiro Loterij, zouden wij ons
aankoopbeleid en bijzondere projecten niet goed kunnen realiseren. De loterij
stelt als voorwaarde dat haar uitkering ten behoeve van het Kröller-Müller
Museum alleen aan een stichting gedaan kan worden die over een CBF-keur
beschikt. Daartoe is in 2007 de Stichting Kröller-Müller Fonds opgericht, die als
hoofddoel heeft het verlenen van materiële steun aan het Kröller-Müller
Museum op gebieden die niet uit de normale exploitatie bekostigd kunnen
worden. Sinds 2007 wordt de bijdrage van de Loterij aan deze stichting
overgemaakt. In 2008 is het gesprek gestart met het Centraal Bureau
Fondsenwerving over de voorwaarden tot toekenning van het keurmerk. Een
mijlpaal is dan ook het verkrijgen van het CBF-keur, in december 2009. Met
steun van de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller
Fonds, zijn belangrijke werken verworven, zoals een tekening van Constantin
Brancusi, een belangrijk vroeg en een recent werk van Ger van Elk, 4
fotowerken van Gerard Byrne en een indrukwekkende film van Christiaan
Bastiaans. Daarnaast heeft het museum nog 27 andere kunstwerken verworven,
door aankoop of schenkingen, te zien in het hoofdstuk aanwinsten, die ik
persoonlijk toelicht.

De Mondriaan Stichting heeft middelen voor aankopen tot en met 2009 ter
beschikking gesteld en heeft in 2009 besloten dat ook voor 2010 en 2011 te
doen. De Stichting Herinneringsfonds Vincent van Gogh keert aan het museum
een liquidatie-uitkering van € 75.000 uit. Het bedrag kan, conform de statuten
van het fonds, worden bestemd voor de opstart- en ontwikkelkosten van enkele
grote tentoonstellingen in de toekomst. Samsung voorziet het museum van
audiovisuele apparatuur. Na de eerste fase van het project ‘Video Conservering’
heeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst/Time Based Arts een deel van de
collectie videokunst van het Kröller-Müller Museum digitaal ter beschikking
gesteld in het kader van het project ‘Play Out’. heeft in het kader van de
regeling Digitaliseren met Beleid (DmB) een onderzoek naar de
ongecomprimeerde opslag op harddisks en het project ‘Play Out’ mogelijk
gemaakt. De Gemeente Ede heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd
aan de 'Zwoele Zomeravonden'. Het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet
heeft de jaarlijkse Nuborgh dag gefinancierd.

Bijzondere schenkingen werden gedaan door kunstenaars als Stanley Brouwn,



Ger van Elk, Loes van der Horst en herman de vries, maar ook door de erven
van kunstenaars Oswald Wenckebach en Shoichi Ida en door particulieren.

In 2009 overlijdt Martin Visser, van wie het museum door de jaren heen een
zeer belangrijke collectie kunst uit de jaren ’60, ’70 en ’80 heeft verworven,
gedeeltelijk door schenking en voor een deel door aankoop. Wij zullen ons hem
blijven herinneren als een oprechte vriend van het museum.

De exploitatie van het museum blijft onder druk staan, ook in 2009. Er tekende
zich in de afgelopen jaren een tendens af tot een structureel tekort van circa €
450.000 op jaarbasis, die toe te schrijven is aan de stijging van de uitgaven in
algemene zin, zoals hogere afschrijvingen, toename van advieskosten,
netwerkkosten, hogere kosten van de entreeheffing en hogere
personeelskosten. De in 2006 ingezette bezuinigingsronde loopt nog steeds
volgens schema en zal in 2012 zijn afgerond.

Ook dit jaar is de hoogte van de personeelskosten ongeveer gelijk aan de
exploitatiesubsidie die het museum van het Ministerie van OCW ontvangt.
Omdat het Ministerie 80% van deze subsidie als loongerelateerd beschouwt en
voor compensatie in loonontwikkeling laat meegroeien, teert het museum op dit
punt gestaag in op zijn exploitatiesubsidie. Daarnaast drukken kosten voor
marketing en educatie, die pas enkele jaren geleden voor het eerst in de
begroting zijn opgenomen en voor het museum beleidsprioriteiten
vertegenwoordigen, zwaar op het budget.

Inkomsten aan de structurele kant stijgen licht. Alhoewel het museum het niet
gelukt is in 2009 algemene sponsoring te realiseren, is het er dit jaar opnieuw in
geslaagd om incidentele inkomsten uit bijzondere subsidies, fondsen en
bruikleenvergoedingen te verwerven.

Er zijn ook zorgen over onzekere factoren in de context van het museum, zoals
de wereldwijde financiële crisis. Deze heeft al geleid tot substantieel hogere
lasten ten behoeve van pensioenen en een vermindering van
subsidiemogelijkheden voor projecten.

Net als in de vorige jaren geldt dat het rijkssubsidie en de inkomsten uit
entreeheffing de middelen leveren om de basistaken van het museum op het
gebied van behoud en beheer en een deel van de publiekstaken op een
aanvaardbaar niveau uit te kunnen voeren. Inkomsten uit sponsoring,
bruikleenvergoedingen, projectsubsidies en commerciële activiteiten zijn de
belangrijkste bronnen voor de financiering van de andere activiteiten van het
museum, zoals tentoonstellingen, publicaties, aankopen, educatieve activiteiten,
PR en marketing. Dit betekent dat het museum, gezien het grillige patroon van
deze vier stromen, met moeite in staat is om een volwaardig en goed gepland
activiteitenprogramma op deze gebieden te maken voor de komende jaren.

Het Ministerie van OCW heeft laten weten voor de periode 2009-2012 een
subsidie toe te kennen op het niveau van de toekenning voor 2008, met dien
verstande dat daarover voor 2009 een korting ingehouden zal worden ter hoogte
van 1,7% en voor de jaren daarna steeds ter hoogte van 3,4%. Alle ex-
rijksmusea, verenigd in de VRM, zijn een bezwaarprocedure tegen (een deel van
deze) deze korting gestart. Het Ministerie heeft in 2009 geen duidelijkheid
kunnen geven over een aangekondigde financiële regeling die de korting deels
zou kunnen compenseren.

De medewerkers van het Kröller-Müller Museum hebben in 2009 voortvarend en
met grote inzet en betrokkenheid het proces van zelfevaluatie omarmd. Het
proces ging als een brede golfbeweging door de organisatie, langs een
geselecteerde groep medewerkers/sleutelfiguren, Directieoverleg,
Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Managementoverleg om in het
Directieoverleg in november 2009 afgerond te worden. Enerzijds heeft het ons
bevestigd in onze overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor een uniek en
dierbaar museaal complex van grote culturele waarde, anderzijds hebben we
ons gerealiseerd dat er nog van alles te doen is om het publiek nog meer
tevreden en nog meer verrijkt terug te laten kijken op een bezoek aan het
Kröller-Müller Museum.

Het proces heeft geleid tot een groter zelfinzicht en tot verbeterpunten. Er zijn al
punten die voortvarend aangepakt worden, andere hangen van ingrepen af
waarvoor steun van buitenaf een voorwaarde is. We hopen dat het
visitatieproces ons mede kan helpen om extra krachten te mobiliseren die bij
kunnen dragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Kröller-Müller
Museum. De visitatie zelf vindt plaats in januari 2010 en in de loop van het
daaropvolgende voorjaar verwachten wij het rapport van de visitatiecommissie.
Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt waarin wij aangeven hoe wij de
komende tijd de verbeterpunten prioriteren.

Terugkijkend op het jaar kom ik tot de conclusie dat er voor het Kröller-Müller
Museum geen reden tot grote ongerustheid is, omdat het beleid duidelijk
geformuleerd is en de financiën op orde zijn. Er zit echter heel weinig vlees op



de botten. Inzet voor de komende jaren is:

1. de uitbouw van een financiële buffer om regelmatig een bijzondere
presentatie of manifestatie aan ons publiek te kunnen bieden. In 2009 is
daarvoor de basis gelegd door het bestemmingsfonds OCW daarvoor te
bestemmen.

2. werken aan de uitbreiding van het museum om de zichtbaarheid van de
collectie te vergroten en om het publiek beter en in grotere getale te kunnen
ontvangen.

3. regelmatig tentoonstellingsprojecten in het buitenland te organiseren.

4. trouw te zijn aan onze opdracht om moderne en hedendaagse kunst te laten
zien van hoge kwaliteit in al zijn verwevingen met het denken en doen van
mensen en in relatie tot de natuur.

De directeur, de heer E.J. van Straaten (tevens bestuurder van de Stichting), en
de Raad van Toezicht vergaderen vier keer gezamenlijk. Deze vergaderingen
worden ook bijgewoond door de heer M.J. Vonhof (zakelijk adjunct-directeur) en
mevrouw L. Kreijn (hoofd afdeling collectie en presentatie). Bij dit overleg
komen onder meer aan de orde: de jaarrekening 2008, de begroting voor 2010,
het financiële beleid op korte en langere termijn, het bezuinigingsplan, de code
cultural governance, de samenwerking met het Nationale Park De Hoge Veluwe,
de samenstelling van de Raad en het proces van zelfevaluatie en visitatie. De
samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2009 niet gewijzigd. Per 31
december 2009 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende zes leden:
mevrouw F.M.J. Houben, de heer P. Mackay, mevrouw J. van Nieuwenhoven,
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, de heer A.H.G. Rinnooy Kan en
de heer A.L. Stal (voorzitter).

Ik ben de medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht van het 
Kröller-Müller Museum zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid.

Otterlo, april 2010

Evert J. van Straaten
Directeur



deel van Van de Velde vleugel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2009 vier maal vergaderd. Naast de lopende
zaken staan er belangrijke punten op de agenda die het hele jaar terugkomen.
Dat zijn om te beginnen de bezoekersaantallen en financiële zaken, die elke
vergadering onderwerp van gesprek en analyse zijn. Ook over de in 2006
gestarte bezuinigingsplannen voor 2008-2012 wordt sindsdien op elke
vergadering een update over de stand van zaken besproken. De punten
zelfevaluatie en visitatie staan het hele jaar op de agenda.

De samenwerking met het Nationale Park De Hoge Veluwe is een belangrijk
terugkomend punt. Het verlangen bestaat aan beide zijden en bij beide Raden
van Toezicht om intensiever samen te werken. In 2009 hebben
vertegenwoordigers uit beide Raden en de beide directeuren, meerdere keren
vergaderd om een visie op de samenwerking te ontwikkelen en over lopende
zaken te spreken. De focus ligt op verbetering van de samenwerking op het
gebied van marketing, educatie en praktische zaken die zorgen voor een nauwer
en intensiever contact. Ook de plannen van het Nationale Park rondom de
gewenste veranderingen in het centrumgebied komen uitgebreid aan de orde. In
2009 hebben bureau West 8 (landschapsarchitecten van het Kröller-Müller
Museum) en de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol hun visie gegeven op een
eventuele uitbreiding van het museum en de rol van de beeldentuin. Deze
bijeenkomst krijgt een vervolg in 2010, waarbij ook het Nationale Park De Hoge
Veluwe wordt betrokken.

Naast de reguliere vergaderingen vindt een maal per jaar een informeel
samenzijn plaats met de Raad van Toezicht van het Nationale Park de Hoge
Veluwe en beide directeuren.

Het laatste structurele punt op de agenda is de Code Cultural Governance. Onder
cultural governance wordt verstaan: goed, verantwoord en transparant bestuur
en toezicht in de culturele sector. De professionalisering en verzakelijking van de
sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht belangrijk.
Cultural governance sluit dan ook aan op de maatschappelijke trend om een
helder onderscheid te maken tussen taken en bevoegdheden van directie,
bestuur of Raad van Toezicht. Zeker binnen instellingen die grotendeels
afhankelijk zijn van overheidsgelden is er behoefte aan meer transparantie. Niet
alleen bestuurders en toezichthouders hebben baat bij cultural governance, ook
andere betrokkenen, zoals overheden en fondsen, hebben er profijt van. Een
goed functionerende Raad van Toezicht draagt bij aan betere resultaten, zowel
zakelijk als artistiek. Tijdens de laatste vergadering van het jaar heeft de Raad
enige tijd zonder de directie vergaderd en zichzelf geëvalueerd. Deze
zelfevaluatie zal tot een aanscherping van de aandachtspunten en efficiëntere
vergaderingen leiden.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft het initiatief genomen om met
andere voorzitters van de Raden van Toezicht van enkele grote kunstmusea in
Nederland contact op te nemen. Dit resulteert in een eerste informeel overleg in
2009. Dit jaar heeft een functioneringsgesprek met de directeur plaatsgevonden.

De Raad heeft in de verschillende vergaderingen akkoord gegeven op de
jaarrekening van 2008, de zelfevaluatie, op het aangepaste profiel van de leden
van de Raad van Toezicht en de begroting voor 2010. Ook de administratieve
organisatie en de interne controle zijn aan de orde gekomen. Er heeft een
gesprek plaatsgevonden met de externe accountant.

De Raad van Toezicht bedankt de directie en medewerkers van het Kröller-Müller
Museum voor hun inzet, enthousiasme en de prettige samenwerking.

A.L. Stal
Voorzitter Raad van Toezicht
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Natuur, ruimte en tijd - recente aanwinsten
24 oktober 2008 t/m 1 februari 2009

Regelmatig toont het museum zijn recente aanwinsten in speciale presentaties.
Dit keer gebeurt dat aan de hand van een vrije interpretatie van het thema:
natuur, ruimte en tijd. Er zijn vooral installaties, video- en fotowerken te zien
zijn van de volgende kunstenaars: Lara Almarcegui, Gerard Byrne, Wessel
Couzijn, Jan Dibbets, Willie Doherty, Stanislav Filko, Mario Garcia Torres,
Stephen Kaltenbach, On Kawara, Marta Pan, Jan van de Pavert, Robert
Smithson, Simon Starling, Thomas Struth, Peter Struycken, Rob Sweere, Ana
Maria Tavares en Jeff Wall.

 
Gerard Byrne, 1984 and beyond,  2005-2007

 
Kubusproject, 1969-1971
5 juli 2008 t/m 4 januari 2009

Eind 2007 krijgt het museum een bijzonder kunstwerk aangeboden: het
Kubusproject, 1969-1971 van componist Ton Bruynèl (1934-1998) en
beeldhouwer Carel Visser (1928). Het werk – een environment waarbij muziek 
en sculptuur een onlosmakelijke eenheid vormen en ook de bezoeker wordt
uitgenodigd tot deelname – is ontstaan tussen 1969 en 1971 in de studio van
Ton Bruynèl. In 1971 is het binnen een context van experimentele muziek en
beeldende kunst voor het eerst in het Stedelijk Museum in Amsterdam
opgebouwd en door jong en oud als een bijzondere belevenis ervaren. In 1976
staat het in een iets gewijzigde opstelling in het Centraal Museum in Utrecht.
Daarna raakt het uit het zicht.

In 2008, precies 10 jaar na de dood van de componist en in het jaar van Vissers
80ste verjaardag duikt het weer op. Vrienden van Bruynèl hebben het werk,
twee indrukwekkende geluidsmachines en de bijbehorende banden met de
compositie van Bruynèl, en de stalen kubussen van Visser, jarenlang bewaard in
en rond hun huis, eerst in Nederland en later in Frankrijk. Het museum is blij
met de schenking. Enerzijds omdat het de kunstenaar Carel Visser betreft. Visser
– die gezien kan worden als de vader van de Nederlandse moderne
beeldhouwkunst – is met een rijk overzicht uit zijn oeuvre, beelden en werken op
papier, vertegenwoordigd in de museumcollectie. Het Kubusproject is daaraan
een unieke toevoeging. Anderzijds omdat het zo past bij het interessegebied van
het Kröller-Müller Museum, altijd alert op nieuwe ontwikkelingen in de
beeldhouwkunst, waaronder die momenten waarop scheppende disciplines
elkaars terrein verkennen en tot verrassende uitkomsten komen.

In samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is het
Kubusproject gerestaureerd. Geluidstechnici van toen en nu halen spoor voor
spoor het geluid terug, restauratoren van het museum geven de kubussen een
nieuw museaal leven en de onmisbare derde partij, de bezoeker, is nu van harte
welkom deel te nemen aan het project en het ‘environment’ van Bruynèl en
Visser te beleven.

 

Carel Visser en Ton Bruynel,  Kubusproject, 1969-1971

 
Bart van der Leck
17 januari t/m 17 mei 2009

Naast de schilderijen van Bart van der Leck die deel uitmaken van de vaste
opstelling in de Van de Velde vleugel toont het museum een bescheiden selectie
werken op papier en aardewerk van deze kunstenaar in het prentenkabinet van
de Quist vleugel. Aanleiding voor de presentatie is de gift aan het museum van
Annelies en Jan Vriens. Zij schonken dit jaar hun verzameling werken van Bart
van der Leck. (zie ook in Uitgelicht)

Bart van der Leck, 'Ontwerptekening ‘Majolica schaal’ , 1939



 
Brancusi en Co
11 juli t/m 1 november 2009

In de presentatie Brancusi en Co toont het museum alle werken van Constantin
Brancusi (1876-1957) in de collectie. Brancusi wordt gezien als de pionier van de
moderne beeldhouwkunst. Het betreft een speelse presentatie met 18de en 19de
eeuwse Chinese filosofenstenen en met werken van Stanley Brouwn, Sol LeWitt,
Daan van Golden en Konrad Lueg. Aanleiding voor de tentoonstelling is de
recente aankoop van een bijzondere tekening van de kunstenaar uit een privé
verzameling. De tekening bestaat uit de sterk gestileerde kop van een vrouw,
uitgevoerd met potlood op grof papier. Met de verwerving van de tekening wordt
de context waarbinnen de in 1995 door het museum verworven sculptuur van
Brancusi Le Commencement du monde uit 1924 getoond kan worden, steeds
rijker. De verzameling bevat nu twee sculpturen, twee tekeningen en vier foto’s
van de kunstenaar, waarbinnen het thema van de geabstraheerde kop centraal
staat.

 

Constantin Brancusi, Vrouwenkop, circa 1909-1920

 
Jonge klassieken - hoofdstukken uit de collectie moderne kunst
20 juni t/m 23 augustus 2009

In Jonge klassieken toont het museum een keuze uit zijn internationale collectie
moderne kunst uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Wat toen avantgarde was en als
zodanig in het aankoopbeleid paste, wordt nu meer en meer gezien als
gevestigde kunst. De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd. Het eerste
deel volgt de jaren ’60 en ’70 met kunstenaars die zich afkeerden van de
generaties voor hen. Het betreft werk van onder andere Ger van Elk, Jan
Dibbets, Joseph Kosuth, Bruce Nauman, Sol LeWitt, Dan Flavin, Robert Morris,
Eva Hesse, Louise Bourgeois, Mario Merz, Gilberto Zorio, Luciano Fabro, Jannis
Kounellis en Giovanni Anselmo. Het vervolg vertegenwoordigt, in de vorm van
een solopresentatie, jonge kunstenaars van de jaren daarna die juist vaker naar
grote voorbeelden en rolmodellen lijken te gaan zoeken, dan zich af te zetten
tegen hun voorgangers in de kunst. Tot hen behoren de thans toonaangevende
kunstenaars Anselm Kiefer en Sigmar Polke.

 
Simon Starling - werken uit eigen collectie
21 mei t/m 13 september 2009

In de grote beeldenzaal van het museum is gedurende de zomermaanden een
installatie en een fotoserie van Simon Starling te zien. In veel van Starlings
werken wordt de quasi nutteloosheid van het verwerken van materiaal door de
kunstenaar (het opladen ervan met een artistieke betekenis) in direct verband
gebracht met ‘nuttige’ en economisch doelmatige processen.

In het werk Blue, Red, Yellow, Djungel wordt de functionaliteit van het artistieke
proces aan de orde gesteld. De installatie bestaat uit een enorm met de hand
bedrukt gordijn -een replica van een beroemd ontwerp van Josef Frank uit circa
1928- en alle materialen die nodig waren om het gordijn te maken, van de boom
die op 22 maart 2002 op Trinidad werd omgehakt en waaruit de houtblokken
voor het patroon zijn gemaakt, tot de tafels waarop gewerkt is en de potten met
verf die gebruikt zijn voor de drukgangen. De economische nutteloosheid van het
tijdrovende proces om de replica te maken lijkt evident. Starling lijkt ons uit te
nodigen om te bedenken tot welke hoogte het waard is materiaal en energie te
gebruiken om kunst of wat dan ook te maken.

De fotoserie Trinidad tree house is nauw verbonden met Blue, Red, Yellow,
Djungel. De foto’s van Trinidad tree house gaan over het bouwen van een
blokhut met hout van een mislukt project om jungle te vervangen door
winstgevende houtkweek, op de plaats zelf van het debacle.

 

overzicht Simon Starling  - werk uit  eigen collectie

overzicht Jonge klassieken met werk van 
Dan Flavin en Alan Charlton



Voor deze tentoonstelling brengt het museum het dagelijkse werk van
restauratoren en conserveringsmedewerkers, compleet met kunstwerken uit het
depot, over van het restauratieatelier naar een museumzaal. Ongeveer 150
kunstwerken, vooral sculpturen, worden daar onderzocht en geconserveerd.
Getoond wordt een dwarsdoorsnede uit de collectie sculptuur en moderne kunst,
met onder andere werk van Bourgeois, Constant, Tinguely, Visser, Rädecker en
Mendes da Costa. Dit is een onderdeel van de tentoonstelling over het werk van
restauratoren en de dilemma’s waarmee zij worden geconfronteerd. Drie
maanden lang krijgt het publiek de kans van dichtbij het conserveringsproces te
volgen.(zie ook in Uitgelicht)
 

Restauratie op zaal  in  To clean or not to  clean

 

unity - herman de vries
20 februari t/m 7 juni 2009

Het museum presenteert zijn uitgebreide collectie werken van herman de vries
(1931) in de tentoonstelling unity. De tentoonstelling biedt een overzicht van de
diverse werkvormen en invalshoeken van de vries, maar belicht ook de
conceptuele eenheid in zijn ruim vijftig jaar omspannende oeuvre. Aan de hand
van universele thema’s zoals ‘orde versus chaos’ en ‘uniciteit versus veelheid’
wordt het verband tussen de verschillende werken onderzocht. Recente
aanwinsten complementeren de collectie, die bestaat uit tekeningen,
schilderkunst, grafiek, reliëfs, natuurcollages, aarduitwrijvingen, installaties, films
en vele kunstenaarsboekjes.

de vries verruilde in de jaren ’50 zijn werk als biologisch onderzoeker voor het
kunstenaarschap. In zijn vroege werk is verwantschap met de Informelen en
Zero te herkennen, maar hij ontwikkelde een zeer eigen kunstidee waarin
natuur, kunst en wetenschap versmelten. Zo bestaan de werken on a road near
restinga (1971) en from earth (2007) uit respectievelijk verzamelde planten en
aardesoorten die met bijna wetenschappelijke objectiviteit gepresenteerd
worden. Dit letterlijke gebruik van natuurlijke materialen komt voort uit zijn
grote liefde voor en kennis van de natuur. In 1993 schrijft de vries ‘natuur zelf is
genoeg, en moet ook voor de mensen genoeg zijn' en onderstreept daarmee dat
natuur volgens hem geen toevoegingen of representatie nodig heeft om kunst te
zijn.

Tijdens zijn vele reizen legt de vries de natuur en haar processen vast en
verzamelt hij onder meer aardesoorten en psychoactieve planten. Hiermee werkt
hij aan een veelomvattend document waarin hij kennis van de natuur
samenbrengt en behoedt voor teloorgang. Deze filosofie sluit aan op de
toegenomen maatschappelijke aandacht voor natuur- en milieubehoud. Door zijn
brede thematiek nodigt het oeuvre van de vries ook uit tot het leggen van
andere connecties, zoals met de kwantummechanica, de filosofieën van
Aristoteles en Wittgenstein, en de Oosterse mystiek.

In unity is voor het eerst het centrale werk mesa (1997-2008) te zien. Deze
collage van tientallen voorwerpen uit verschillende continenten is geïnspireerd op
de verzamelingen krachtvoorwerpen die Zuid-Amerikaanse sjamanen bij hun
rituelen gebruiken. Bij dit bijzondere werk verschijnt een nieuw kunstenaarsboek
van de vries, dat verkrijgbaar is in de museumwinkel.

 

herman de vries  bij zijn werk  from earth,  2007

overzicht Simon Starling  - werk uit  eigen collectie

 
To clean or not to clean - schoonmaken van kunstwerken op zaal
10 maart t/m 10 mei 2009



zorgvuldige mise-en-scène, die de bezoeker uitnodigt tot vergelijken: het kijken
naar allerlei verschillen is, eigenlijk, het zien en proeven van deze raadselachtige
kunst. Al rondwandelend door de tentoonstellingszalen waant de bezoeker zich in
een paradijselijke binnentuin gevuld met beelden, reliëfs en tekeningen.

Fuchs over zijn keuze: “Er zijn spelletjes, voor kinderen, waarbij je de verborgen
verschillen tussen twee plaatjes moet zien te vinden. Op die manier hopen wij
dat bezoekers kijken naar deze beelden en naar hoe ze eruit zien: vorm, maat,
materiaal, kleur - dat soort eigenschappen. Bij het spelletje heb je op een
gegeven moment de vijf verschillen gevonden en dan weet je dat je klaar bent.
Hier is er geen meetbaar einde en zal je moeten blijven kijken. Dat is wat de
beelden (alle kunst) vragen. Om te helpen zijn ze zo neergezet dat de bezoeker
er niet omheen kan.”

 

overzicht Een stoet  van beelden met werk van 
Jan Maaskant, Avery Preesman en Peer Veneman

 
Club Mama Gemütlich - Christiaan Bastiaans
30 oktober 2009 t/m 21 februari 2010

Vanaf 30 oktober is in het museum een overzichtstentoonstelling van de
Nederlandse kunstenaar Christiaan Bastiaans (Amsterdam, 1951) te zien. Club
Mama Gemütlich is niet alleen een overzicht van zijn werk van de afgelopen 20
jaar, maar ook een totaalkunstwerk.

De tentoonstelling volgt het architectonische ontwerp van het klassieke Japanse
Noh Theater, waarin op symbolische wijze vorm gegeven wordt aan de relatie
tussen de wereld van de doden en de wereld van de levenden. Langs dertien
plekken wordt de bezoeker naar het hoofdtoneel geleid, waar de film Club Mama
Gemütlich, waarnaar de tentoonstelling is genoemd, te zien is. (zie ook in
Uitgelicht)

 
Opening Club Mama Gemütlich, v.l.n.r.

Rutger Hauer, Christiaan Bastiaans en Jeanne Moreau

 
Loes van der Horst 90 jaar
Ruimtelijke structuren en onmetelijke landschappen
7 november 2009 t/m 31 januari 2010

Ter ere van de 90ste verjaardag van Loes van der Horst, op 11 december 2009,
toont het museum tekeningen uit eigen bezit en een tweetal sculpturen.

Na opleidingen aan de Kunstgewerbeschule in Wenen en de Koninklijke
Academie te Den Haag is Loes van der Horst aanvankelijk actief als schilder en
tekenaar en vanaf 1959 als wever. Sinds het begin van de jaren zeventig maakt
zij ruimtelijke werken met een constructief karakter, waarbij de spanning binnen
het werk in combinatie met de locatie tot een intensivering van de beleving van
de ruimte leidt. Door lijnen en vlakken in de ruimte te spannen stuurt zij het oog
en geeft ze een handreiking bij een persoonlijke verkenning van de ruimte. In
haar tekeningen komt dit aspect op een veel vrijere manier naar voren.

In de tentoongestelde tekeningen zijn verschillende voorbeelden van haar
aanpak aanwezig: lijnen die door de ruimte snijden, smalle vlakken die in een
diffuse ruimte balanceren, ruimtelijke structuren en onmetelijke landschappen.
In de vitrine liggen schetsen voor projecten, die voor deze gelegenheid door Loes
van der Horst in bruikleen zijn gegeven. Twee sculpturen zijn mooie voorbeelden
van de ogenschijnlijk nonchalante wijze waarop ze materiaal en ruimte
manipuleert.

Op 3 december 2009 verschijnt de automonografie ‘Loes van der Horst’ die

Loes van der Horst

herman de vries  bij zijn werk  from earth,  2007

 
Een stoet van beelden - tien Nederlandse beeldhouwers
11 september 2009 t/m 14 maart 2010

Gastconservatoren Rudi Fuchs en Maarten Bertheux maken een keuze uit werk
van tien Nederlandse (of in Nederland werkende) beeldhouwers van de generatie
die in en rondom de Tweede Wereldoorlog is geboren. Het gaat om figuratieve,
abstracte en vooral recente werken van Adam Colton, Jeroen Henneman, Michael
Jacklin, Jos Kruit, Jan Maaskant, Avery Preesman, Shinkichi Tajiri, Piet Tuytel,
Peer Veneman en Leo Vroegindeweij.

Fuchs en Bertheux plaatsen sculpturen naast en tegenover elkaar in een

gepresenteerd wordt in het museum.



 

Tentoonstellingen in het buitenland

Van Gogh, Disegni e Dipinti – Capolavori dal Kröller-Müller Museum
Brescia, Museo di Santa Giulia (Italië)
18 oktober 2008 t/m 25 januari 2009 (verlengd t/m 8 februari 2009)

Het Kröller-Müller Museum leent 115 werken, waaronder 99 werken van Vincent
van Gogh, aan het Museo di Santa Giulia. In het Middeleeuwse Benedictijner
klooster in het centrum van het oude Brescia waarin dit museum is gevestigd, is
de expositie Van Gogh, Disegni e Dipinti - Capolavori dal Kröller-Müller Museum
te zien. De tentoonstelling wordt door 212.325 mensen bezocht. Veel Italiaanse
scholieren uit de regio maken hier kennis met het werk van Van Gogh.
Uitgangspunt voor deze tentoonstelling is de tentoonstelling Het raadsel van
‘dubbel-Ingres’ – Van Goghs tekeningen in het Kröller-Müller Museum opnieuw
bekeken, die in 2007 in het Kröller-Müller Museum te zien was. Naast 84 werken
op papier zijn 15 schilderijen van Van Gogh te zien, waaronder het Zelfportret
dat als beeldmerk van de tentoonstelling fungeert en overal in Brescia te zien is
op banieren en andere reclame-uitingen.

Naast werk van Van Gogh is een keuze van highlights uit de verzameling van
Helene Kröller-Müller zien, zoals werk van kunstenaars als Seurat, Signac,
Mondriaan en Van der Leck. Bezoekers maken zo kennis met de collectie en de
collectiegeschiedenis van het museum. Naast kunstwerken wordt
archiefmateriaal getoond, waardoor men een meer persoonlijke indruk krijgt van
de verzamelaar, Helene Kröller-Müller.

 

 
Van Gogh: the Flaming Soul 
National Museum of History, Taipei (Taiwan)
11 december 2009 t/m 28 maart 2010

Het National Museum of History in Taipei toont meer dan 70 tekeningen en 20
schilderijen van Vincent van Gogh uit de collectie van het Kröller-Müller Museum.
De tentoonstelling laat het publiek in Taiwan kennismaken met het werk van
Vincent van Gogh. Het is voor het eerst dat er een Van Gogh-tentoonstelling
wordt georganiseerd in een land waar Mandarijn (Chinees) wordt gesproken. In
de eerste weken bezoeken ruim 80.000 Taiwanesen de tentoonstelling.

United Daily News Group is sponsor van deze tentoonstelling. Het is gebruikelijk
in het Verre Oosten dat een mediabedrijf of een grote krant optreedt als
hoofdsponsor. Ondersteuning door een mediabedrijf betekent dat er op PR-
gebied veel gebeurt: naast een aankondiging op de muur van het museum wordt
er groot geadverteerd langs de roltrap in een van de belangrijkste metrostations
in de stad. Ook verschijnt er een speciale Van Gogh-omslag om de krant United
Daily News.

 

Opening tentoonstelling Van Gogh: The Flaming Soul
door President Ma Ying-jeou
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Zwoele Zomeravond: Joe Baele

Zwoele Zomeravond: Lavalu
 

Kleurrijke Herfst: Sarakasi Allstars
 

Publieksactiviteiten

Een prachtige Zwoele Zomer 
De ‘Zwoele Zomer’ heeft in 2009 een nieuwe formule. In plaats van het
bestaande concept van vier ‘Zwoele Zomeravonden’ organiseert het museum
twee avonden en twee middagen. De avonden volgens het ondertussen
vertrouwde (en succesvolle) concept, de middagen zijn kleiner van opzet, met
een concert en een kinderworkshop. Voor het eerst presenteert het museum ook
twee ‘Zwoele Zomergasten’: bijzondere kunstenaars die gedurende de hele
zomer met een kunstwerk te gast zijn in de beeldentuin. De 'Zwoele
Zomergasten' van dit jaar zijn geluidskunstenaars Nathalie Bruys met Earthly
Whispers en Geert Jonkers met Rebell. De nieuwe Zwoele Zomer (met optredens
van o.a. De Nits, Aaf Brandt Corstius, Jan Rot en Eva de Roovere) trekt –
ondanks de wat rustigere middagen – ook dit jaar weer zo’n 5000 bezoekers. Bij
het samenstellen van het programma wordt weer samengewerkt met
verschillende (culturele) partners, waaronder de Internationale Muziekzomer
Gelderland, Schrijver School Samenleving en het AR+RFID-Lab (van de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag). In de media is veel
aandacht voor de Zwoele Zomer. Naast een groot aantal vooraankondigingen
verschijnen ook enkele zeer enthousiaste recensies, met naast de optredens
vooral ook een hoofdrol voor de unieke, ongedwongen sfeer van het festival en
de prachtige wisselwerking tussen de optredens en de locatie.

Kleurrijke herfst
Voor het eerst organiseert het museum in 2009 de ‘Kleurrijke herfst’, met
optredens van het Riccioti Ensemble en de Sarakasi Allstars. Beide optredens zijn
een groot succes en trekken een vol auditorium (ongeveer 300 bezoekers), de
Allstars zelfs driemaal op één dag. 

Opa & Oma weekend
Ieder weekend in november is het ‘Opa & Oma weekend’. Opa’s en oma’s mogen
gratis hun kleinkinderen meenemen naar het Park en naar het museum, om
samen te genieten van de mooie kleuren in het bos en in het museum.

Winterwandeling door de beeldentuin
In de wintermaanden organiseert het museum gratis activiteiten voor het hele
gezin. De eerste activiteit is een verrassende winterwandeling door de
beeldentuin met begeleiding van twee gidsen. Als de bomen kaal zijn, zijn
beelden te zien die zich in de zomer verschuilen in het groen. Bezoekers krijgen
de gelegenheid om de achtergrond van hun favoriete beeld te ontdekken. Met
rond de 80 deelnemers is de winterwandeling een groot succes.

 

 



Jan Dibbets  realiseert  Alle schaduwen die mij zijn opgevallen 
in het Kröller-Müller Museum
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in het Kröller-Müller Museum

Jan Dibbets, Alle schaduwen die mij zijn opgevallen in het 
Kröller-Müller Museum, 1969,uitvoering 2009 met Carl Andre,

Philemon en Baucis, 1981

Kunstenaar aan het werk

In een tentoonstellingsruimte van de Van de Velde vleugel realiseert kunstenaar
Jan Dibbets in april van dit jaar zijn werk Alle schaduwen die mij zijn opgevallen
in het Kröller-Müller Museum. In dit werk gaat het om het esthetische plezier
van het vastleggen van een proces in ruimte en tijd. Het werk, waarin gedurende
een van te voren vastgestelde periode om de vijf, tien of vijftien minuten de
schaduwlijnen in een ruimte worden vastgelegd met tape, is misschien wel het
meest immateriële of conceptuele werk van Dibbets: het kan op elk zonnig
moment en in elke lichte ruimte uitgevoerd worden en bestaat zolang de tape
gehandhaafd wordt. De aankoop bestaat dan ook niet uit een fysiek object, maar
uit de handleiding voor een procedure die eindeloos herhaald kan worden. Het
interessante van het werk is dat het ons een ruimtelijke ervaring kan geven, die
op het eerste gezicht zo ontzettend alledaags lijkt, maar bij nader inzien het
eeuwige raadsel van het verstrijken van de tijd en het bewegen in de ruimte
verrassend laat ervaren, op een andere manier dan de wetenschap doet.

Van Dibbets heeft het museum, mede dankzij de aankoop van de Collectie Van
Eelen-Weeber, een prachtige groep werken die zijn belangrijke rol in de
conceptuele kunst van de jaren ’60 en ’70 bewijzen. Directeur Evert van Straaten
wijdt er de volgende column aan op de website:

“Sinds Goede Vrijdag van 2009 is in het Kröller-Müller Museum een werk van Jan
Dibbets (Weert 1941) te zien, dat hij veertig jaar geleden voor het eerst
uitvoerde in Museum Haus Lange in Krefeld. Het gaat om Alle schaduwen die mij
zijn opgevallen in… Het werk bestaat uit met schilderstape afgeplakte
schaduwlijnen op vloer en wanden van een museumzaal. Omdat het proces van
het afplakken verschillende malen is herhaald ontstaat een complexe compositie
van lijnen, die de koers van het zonlicht op ongebruikelijke wijze in beeld brengt.
Dit werk, dat sinds 1969 maar enkele keren opnieuw werd uitgevoerd, gaat over
tijd, licht en ruimte en is typisch voor de conceptuele kunst van de jaren zestig
van de vorige eeuw. Het mooie van dit werk van Dibbets is dat de materialisatie
van de idee met minimale middelen plaats vindt, maar dat de impact ervan
verrast en visueel rijk is. Om zijn fascinatie voor tijd, licht en ruimte artistiek
vorm te geven had Dibbets, na een experimentele periode, al in 1967 gekozen
voor de fotografie als belangrijkste medium. Met zijn perspectiefcorrecties,
waarin hij speelde met de bedrieglijkheid van de fotografie bij het vastleggen van
de ruimte, vestigde hij al snel zijn internationale reputatie. In het
schaduwlijnenproject vond hij een andere wijze van manipulatie van de ruimte
uit, waarin de vertekening van het perspectief te volgen is door opeenvolgende
momenten van het invallende zonlicht letterlijk te fixeren in de ruimte. Het is bij
dit eenmalige project in dit medium gebleven.

Ik vind het een prachtig werk omdat het de verbeeldingskracht enorm prikkelt
en omdat het op een niet-wetenschappelijke manier de complexiteit en de
relativiteit van het bestaan aanduidt. Dit is echt het werk van een kunstenaar,
die buiten de perken wenst te gaan. Maar… mijn ervaring is heel sterk
persoonlijk gekleurd. Dat komt omdat ik in 1969 (ik was toen 21 jaar) de
tentoonstelling waarvoor dit werk gemaakt was heb gezien en de raadsels
waarvoor Dibbets mij zette met dit werk en andere werken mij zo gestimuleerd
en gefascineerd hebben dat ik besloot om mijn droom om archeoloog te worden
vaarwel te zeggen en voor de moderne kunst te kiezen. Ik realiseerde me dat de
kunst van mijn eigen tijd mij met avontuurlijker en romantischer problemen
confronteerde dan de oudheid.

In 2007 bleek dat Dibbets het werk met de schaduwlijnen nog steeds ‘in eigen
bezit’ had en dat het perfect paste in het overzicht van conceptuele kunst dat het
museum in de loop der jaren had opgebouwd. Een koper kan vanzelfsprekend
niet meer de versie uit 1969 in het museum in Krefeld verwerven, maar wel het
recht om het werk steeds opnieuw volgens het concept (beschreven door
Dibbets in een certificaat) uit te voeren. De kunstenaar komt het graag de eerste
keer zelf met je uitvoeren, maar gaat er vanuit dat je het daarna zelf kunt. Hij
geeft je daarbij alle vrijheid. Met steun van de Mondriaan Stichting is de aankoop
gedaan en het Kröller-Müller Museum is er nu de exclusieve eigenaar van. Jan
Dibbets heeft uiteindelijk afgelopen Goede Vrijdag het project samen met enkele
medewerkers voor het eerst in het museum uitgevoerd, in een zaal waar al twee
werken van Carl Andre stonden. “Laat ze maar staan,” zei Dibbets, “we plakken
er wel omheen, de twee werken zullen elkaar echt niet bijten.”

Ik ben benieuwd naar uw reacties. Ik hoop dat u van het werk geniet en, ook al
zal de indruk niet zo heftig zijn als op mij indertijd, dat het u iets geeft, bij
voorbeeld het inzicht dat kunst de werkelijkheid –nog steeds- op een andere
manier kan laten ervaren.”
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Hoge waardering voor training filosoferen

Samen met EDU-ART en Groot Denkraam ontwikkelt het museum in 2009 vier
trainingsdagen over ‘Filosoferen met kunst’, speciaal voor leerkrachten en
kunstconsulenten over het bedenken van goede (filosofische) startvragen bij een
kunstwerk en – op verzoek van de deelnemers – een vervolg over het voeren
van een filosofisch gesprek. Door het museum zijn eerder drie Filosoferen
bundels ontwikkeld, Filosoferen met schilderijen (met acht bijzondere
kunstwerken uit de schilderijencollectie), Filosoferen met beelden (over de
beeldentuin) en Filosoferen met natuur (over landschappen, gezamenlijke
uitgave Park en museum), die als basis dienen voor deze training.

De dagen zijn volgeboekt (75 deelnemers) en een groot succes. De deelnemers
waarderen het intensieve programma gemiddeld met een 8,4 en geven in grote
meerderheid aan dat ze zeker iets gaan doen met de opgedane kennis en
ervaringen.

Tijdens deze training leiden enkele deelnemers zelf een gesprek. De
kunstwerken in de beeldentuin van het museum zijn hiervoor de aanzet. Er wordt
geleerd om feedback te geven en te ontvangen en hoe een groep kan worden
omgevormd tot onderzoeksgroep, hoe een gesprek te verdiepen en het af te
ronden.

In 2009 staat de Kröller-Müller-methode, vanwege de directe link met de
leercompetenties en -doelen binnen het onderwijs, sowieso volop in de aandacht.
Het museum verzorgt, al dan niet in combinatie met kinderfilosofe Marja van
Rossum, verschillende trainingen/workshops en lezingen, o.a. voor ICC-trainers,
kunstbemiddelaars en andere instellingen.



Restauratie op zaal  in  To clean or not to  clean
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Restauratie op zaal

Voor de tentoonstelling To clean or not to clean brengt het museum het
dagelijkse werk van restauratoren en conserveringsmedewerkers, compleet met
kunstwerken uit het depot, over van het restauratieatelier naar een museumzaal.
Ongeveer 150 kunstwerken, vooral sculpturen, worden daar onderzocht en
geconserveerd. Getoond wordt een dwarsdoorsnede uit de collectie sculptuur en
moderne kunst, met onder andere werk van Bourgeois, Constant, Tinguely,
Visser, Rädecker en Mendes da Costa. Dit is een onderdeel van de tentoonstelling
over het werk van restauratoren en de dilemma’s waarmee zij worden
geconfronteerd. Drie maanden lang krijgt het publiek de kans van dichtbij het
conserveringsproces te volgen. De titel van de tentoonstelling vestigt de
aandacht op een van de kernproblemen waarmee restauratoren te maken krijgen
als ze moeten besluiten hoe ze een kunstwerk het best in stand kunnen houden.
Er wordt informatie gegeven over specifieke aspecten van de
conserveringspraktijk. Verschillende vragen komen hierbij aan de orde. “Wat is
vuil? Waarom dient vuil te worden verwijderd? Wanneer wordt besloten een
object niet schoon te maken? Wat moet je van een kunstwerk weten om te
kunnen besluiten het al dan niet actief te behandelen?” Alvorens met de
behandeling van een kunstwerk te beginnen, zullen de restauratoren het werk
eerst goed bestuderen en documenteren.

Het werk van restauratoren lijkt in eerste instantie vooral te bestaan uit het
actief behandelen van kunstwerken. Uiteindelijk is preventie – het voorkomen
dat objecten beschadigd raken of vuil worden – essentieel als het gaat om de
instandhouding van een collectie. Bezoekers krijgen te zien hoe objecten worden
behandeld, opgeslagen en getransporteerd. Wat zijn de ideale klimatologische
omstandigheden voor de opslag van bepaalde materialen? Waarom dragen
medewerkers verschillende soorten handschoenen als ze met objecten bezig
zijn? Waarom worden bepaalde houtsoorten en verpakkingsmaterialen nooit
gebruikt in een depot? Hoe worden steunconstructies ontworpen om de objecten
tijdens opslag en transport te verpakken en beschermen? Hoe kun je voorkomen
dat kevers het museum binnenkomen en welke schade kunnen ze veroorzaken
als ze er toch zijn?

Deze tentoonstelling biedt bezoekers de mogelijkheid kunstobjecten letterlijk en
figuurlijk van alle kanten te bekijken. De tentoonstelling is een dynamische en
voortdurend veranderende belevenis. Bezoekers zijn getuige van de dagelijkse
museumpraktijk en krijgen een goede indruk van de denkprocessen, de expertise
en de zorg die komen kijken bij het conserveren van collecties – de kunst van de
zorg voor kunst.

Voor de tentoonstelling is onder andere het werk Double Negative, een moderne
sculptuur uit 1963 van Louise Bourgeois (1911) uitgebreid onderzocht en
behandeld. Het is een relatief vroeg werk van de kunstenaar dat hoofdzakelijk
bestaat uit een gipsen kern met een latex huid. Deze strijkrubber is in de loop
der tijd sterk verdonkerd en bros geworden. De beschadigingen van de
verouderde latex huid en scheuren in de gipsen constructie worden behandeld
met speciale restauratieproducten die hiervoor eerst uitgebreid zijn getest. Om
nog verdergaande veroudering van het latex te voorkomen, wordt de
mogelijkheid onderzocht om het werk permanent in een zuurstofvrije vitrine te
plaatsen.

Tijdens deze tentoonstelling is ook een schildpad van keramiek behandeld. Tot
nu toe was dit werk als anoniem opgenomen in de collectie van het museum.
Aan de hand van een monogram op de staart wordt geprobeerd de maker te
achterhalen. Kunsthistoricus Erik Koopman van het Joods Historisch Museum
herkent het monogram. Hij kan aantonen dat de schildpad uit de fabriek van
Brouwer’s Aardewerk komt. Hij stelt dat het een zeldzaam merk is en te dateren
tussen 1935 en 1940. Dat is na de dood van de eigenaar en ontwerper Willem
Coenraad Brouwer (1877-1933). De schildpad is vervaardigd door de zoons
Brouwer die de fabriek nog enige tijd voortzetten. Erik Koopman werkt
momenteel aan een monografie over J.C. Brouwer en zal de nieuw verworven
kennis over dit collectiestuk hierin opnemen.

De tentoonstelling levert veel publiciteit op. Bezoekers zijn enthousiast over het
feit dat ze vragen kunnen stellen aan restauratoren. Het televisieprogramma 'Het 
Klokhuis’ maakt opnames in de tentoonstelling voor een aflevering over
kunstschoonmaak.



Ana Maria Tavares,  Secrets of the waters, (for mnemosyne),
2008

Ana Maria Tavares,  The Wish-ribbon net en Crystal waters, 2008

Kunstwerk markeert ondergrondse waterknooppunten

Vanaf april is in de beeldentuin een nieuw vijfdelig werk te zien, Secrets of the
waters, van de Braziliaanse kunstenaar Ana Maria Tavares (1958). Dit werk
maakt zij voor de tentoonstelling ‘Sonsbeek 2008 Grandeur’. Ana Maria Tavares
kiest zelf een nieuwe plek voor deze vijf spiegels met mantra, in de beeldentuin
van het museum, op vijf ondergrondse waterknooppunten.

Tavares wordt in dit werk geïnspireerd door water, met name de manier waarop
water aanwezig is in de omgeving. Water staat voor de bron van het leven en de
kracht van de natuur. Tijdens haar onderzoek in de omgeving ontdekte Tavares
81 sprengen en beken rondom de Veluwe. Vijf ondergrondse waterknooppunten,
zogenaamde ‘sprengkoppen’, zijn gemarkeerd door grote ronde spiegels met een
stenen rand waarop het mantra ‘Desire, Deserve, Delight, Still Life, Sparkling
Water, Still Water, Sparkling Life’ is aangebracht. Deze mantra verwijst naar
verlangen en het leven.

In één van de tijdelijke tentoonstellingsruimtes van de Van de Velde vleugel is
Tavares’ werk Crystal Waters en The Wish-Ribbon Net te zien dat het museum in
2008 aankocht. Crystal Waters is vormgegeven in gekleurde, spiegelende
perspexlagen. De mantra is ook ingeweven in de linten van een vaandel, The
Wish-Ribbon Net, dat tijdens de Processie van Sonsbeek is rondgedragen.

Speciaal voor jaarkaarthouders van het museum geeft Ana Maria Tavares een
lezing over haar werk. Aan de hand van videofilmpjes legt de kunstenaar op zeer
inspirerende wijze uit wat haar drijfveren zijn en hoe haar kunstwerken tot stand
komen. Haar presentatie is met veel enthousiasme ontvangen.



Bart van der Leck, Tegel ‘bok’, ‘Vis’ en ‘Bijenkorf’, 1942
 

Bruce Nauman, Studie voor Untitled (Model for trench, shaft and
tunnel), 1977 en Anselm Kiefer, Ludwig II von Bayern, 1971

publicatie The collection Visser at the Kröller-Müller Museum

Verzamelen als levenswijze

Voor het Kröller-Müller Museum betekent het overlijden van Martin Visser op 23
oktober 2009 het heengaan van een vriend en weldoener. Met hem heeft ook de
internationale kunstwereld een markante persoonlijkheid verloren, een groot
kunstliefhebber en collectioneur, die decennia lang, van begin jaren ’60 af tot
heden, met lef én met grote trefzekerheid nieuwe ontwikkelingen in de
beeldende kunst signaleerde en van harte steunde.

Martin Visser was en is van grote betekenis voor het museum. Zijn intense
betrokkenheid bij het gelijkgerichte pionierende collectiebeleid van het museum
heeft er toe geleid dat steeds meer onderdelen van zijn indrukwekkende
verzameling avant-garde kunst via aankoop of schenking deel konden worden
van de Kröller-Müller collectie. Zo kent de collectie een prachtige groep werk van
conceptueel werkende kunstenaars als Sol Lewitt, Bruce Nauman en Gilbert &
George, met daarnaast een rijke evenwichtige keuze uit het oeuvre van Anselm
Kiefer. Als hommage aan deze jarenlange inspirerende samenwerking heeft het
museum in 2000 de gehele voormalige collectie Visser, ruim 400 werken,
beschreven en in boekvorm uitgegeven.

Het merendeel, zo niet alle teksten zijn gebaseerd op uiterst boeiende en
informatieve gesprekken met Martin Visser, ondersteund door een even boeiend
archief. Voor hem was verzamelen een wijze van leven; tot het laatste moment
nieuwsgierig naar voortgaande ontwikkelingen in de kunst en naar het reilen en
zeilen van ons museum. Directeur Evert van Straaten schrijft een column over
schenkingen, getiteld Hommage aan de schenkers, op de website:

“Het museum kan niet bestaan zonder de gulheid van mensen en organisaties.
De belangrijkste motor van de musea in Nederland is weliswaar nog steeds de
overheid, maar de inbreng van particulieren, enerzijds, en de toename uit
bedrijfsmatige activiteiten, anderzijds, worden steeds substantiëler.

Het Kröller-Müller Museum komt voort uit de generositeit van het echtpaar
Kröller-Müller dat zich liet leiden door de visionaire gedachte om een blijvend
monument voor de gemeenschap te stichten in de vorm van een museum voor
moderne en hedendaagse kunst in de natuur van De Hoge Veluwe, in het hart
van Gelderland. Sinds de opening van het museum hebben echter ook heel wat
andere personen zich bekommerd om het museum. Ik wil hier graag wat
aandacht vragen voor het fenomeen van de schenking van kunstwerken door
particulieren.

Het is altijd spannend en roerend, wanneer ons werken worden aangeboden en,
ook al wegen we ze op een goudschaaltje, hetgeen in een museum met een zo
doordacht uitgangspunt bij het verzamelen als het onze gewoon moet, het is
elke keer een feest om het gesprek met de gevers aan te gaan. Alleen al in de
afgelopen jaren is door middel van schenking van hand tot hand, met behulp van
notariële aktes, door toedoen van de kwijtscheldingsregeling van het Ministerie
van Financiën, door legaten of andere wijze van eigendomsoverdrachten de
Kröller-Müller verzameling bijzonder verrijkt. Als u nu door het museum loopt
ziet u werken van kunstenaars als Vincent van Gogh, Piet Mondriaan, Theo van
Doesburg, Gino Severini, Auguste Herbin, Marta Pan, die nog maar heel recent
bij ons te zien zijn: ze zijn geschonken door mensen die het museum een warm
hart toedragen.

Door de overdracht aan ons museum komen de werken in het publieke domein:
de schenkers tonen daarmee hun gemeenschapszin en benadrukken de waarde
en betekenis van cultuur. De Nederlandse overheid is de laatste jaren
toegeeflijker geworden en heeft belastingvoordelen geschapen voor hen die
geven, waardoor de schenker, soms, een aanzienlijk belang kan hebben bij zijn
belangeloosheid!

De meest recente gift aan het museum kwam van Annelies en Jan Vriens. Zij
schonken hun verzameling werken van Bart van der Leck, die ze weloverwogen
en met liefde in de afgelopen jaren bijeenbrachten. Lucebert is hun andere grote
favoriet en het werk dat ze van hem bezaten gaven ze al eerder aan het Cobra
Museum. Bart van der Leck was al een specialiteit van het museum, hij was
immers een van de favorieten van Helene Kröller, maar de schenking Vriens sluit
prachtig aan bij enkele onderbelichte aspecten. Tot 17 mei 2009 is een keuze uit
hun schenking in het prentenkabinet van ons museum te zien, aangevuld met
eerder verworven werken. Ik ben ze zeer dankbaar. Ze zijn zo’n mooi voorbeeld
van moderne schenkers, door, bewust van wat ze te bieden hebben, hun
verzameling doelgericht op de juiste plekken onder konden brengen. Musea
hebben dit soort steun nodig: ze blijven er alert en aantrekkelijk door.
Nieuwsgierig geworden? Als u eraan denkt om het Kröller-Müller Museum een
kunstwerk te schenken of anderszins te willen bevoordelen dan nodig ik u graag
uit om onze folder Schep een blijvend monument. In de voetsporen van Anton en
Helene Kröller-Müller aan te vragen. Daarin leest u over de verschillende
mogelijkheden en de verrassende voordelen die geven kunnen opleveren. Petje
af voor onze schenkers!”



De directies van de benificianten  van het eerste uur (Van Gogh
Museum, Mauritshuis,  Rijksmuseum en Kröller-Müller Museum)

ontvangen de cheque  van de BankGiro Loterij
 

De Museum Plusbus

BankGiro Loterij steunt het Kröller-Müller Museum

Op 9 februari krijgen meer dan vijftig culturele instellingen uit het hele land een
toezegging voor een bedrag van ruim 58 miljoen euro door de BankGiro Loterij.
Dit geld (de helft van de totale inleg van 116 miljoen euro) is bijeengebracht
door de bijna 900.000 deelnemers van de BankGiro loterij. Voor het Kröller-
Müller Museum, één van de eerste beneficianten samen met het Rijksmuseum,
Van Gogh Museum en het Mauritshuis, betekent dit een bedrag van € 1.084.531
dat is geoormerkt voor het aankopen van kunstwerken (zie verder onder
aanwinsten). Gastspreker Alexander Rinnooy Kan, lid van de Raad van Toezicht
van het Kröller-Müller Museum, zegt hierover tijdens de bijeenkomst in Het
Spoorwegmuseum in Utrecht: “De BankGiro Loterij maakt cultuur voor het grote
publiek laagdrempelig. Ze stimuleert bijvoorbeeld samenwerking met culturele
instellingen die grote ambitie vertonen, in combinatie met cultureel
ondernemerschap. Vernieuwing en lef staan daarbij hoog in het vaandel.”

In 2009 werkt het Kröller-Müller Museum mee aan een nieuwe campagne van de
BankGiro Loterij: samen sturen zij nieuwe deelnemers naar het museum.
Miljoenen Nederlanders ontvangen een brief van de loterij met daarin een
speciale kaart. Wie deze activeert, wordt lid van de BankGiro Loterij en kan er,
samen met een introducé, gratis mee naar een van de dertig deelnemende
musea, waaronder het Kröller-Müller Museum.

Het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis en het Kröller-Müller
Museum worden al 10 jaar lang financieel ondersteund door de BankGiro Loterij.
Als dank hiervoor ontwikkelen deze vier musea een Widget, een kleine desktop
applicatie die eenvoudig is te downloaden. De Widget toont de belangrijkste
aanwinsten van het afgelopen decennium van de vier musea die met steun van
de BankGiro Loterij aangekocht zijn. Iedere dag wordt een ander kunstwerk
belicht. De Widget is te downloaden vanaf de website van de BankGiro Loterij en
die van de musea.

Dit jaar wordt bekend gemaakt dat de ‘Museum Plusbus’ de komende jaren door
mag rijden. De BankGiro Loterij heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld aan
dit initiatief. Eerder was al bekend geworden dat het SNS Reaal Fonds voor 2009
een bijdrage geeft van 167.000 euro aan dit project. De ‘Museum Plusbus’ is een
initiatief van zeven musea: het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen,
Hermitage Amsterdam, het Joods Historisch Museum, het Kröller-Müller Museum,
Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Mauritshuis, het Rijksmuseum en het Van
Gogh Museum. Groepen senioren uit verzorgingshuizen of met thuiszorg gaan
naar twee musea op één dag. Of naar het Kröller-Müller Museum solo. In de
toewijzing schrijft de BankGiro Loterij: “Vanzelfsprekend willen de musea het
project graag voortzetten. Deze toekenning heeft een looptijd van drie jaar, met
een aflopende bijdrage van € 500.000, € 400.000 en € 300.000. Zo kan de bus
het eerste jaar doorrijden, en moeten de organiserende musea op zoek naar
aanvullende fondsen om de begroting rond te krijgen voor de jaren na 2009. Het
project is origineel, vernieuwend en sympathiek.”



Christiaan Bastiaans, Straggling, 1995

Christiaan Bastiaans, Straggling, 1995

Christiaan Bastiaans, Straggling, 1995

Houdbaarheid audiovisuele kunst onderzocht

Het museum neemt deel aan het onderzoeksproject ‘Obsolete equipment’, dat
betrekking heeft op het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor
audiovisuele kunst.

Het beheren van audiovisuele kunstwerken vraagt een (pro-)actief
conserveringsbeleid. Zowel analoge als digitale formaten zijn sterk onderhevig
aan verval, waardoor omzetten naar nieuwe formaten nodig is. De houdbaarheid
van audiovisuele kunstwerken wordt niet alleen bedreigd door de chemische
samenstelling van de informatiedrager maar eveneens door de snelle
technologische ontwikkeling. Daardoor is de levenscyclus van afspeelapparatuur
steeds korter. Deze onderdelen zijn obsoleet, ofwel verouderd en daarom in die
vorm niet meer bruikbaar. Het project ‘Obsolete equipment’ zal de eerste fase op
videogebaseerd werk gericht zijn (01/07/2009 – 30/06/2010) en in de tweede
fase op computergebaseerde werken (01/07/2010 – 30/06/2011).

Het museum zal hiervoor twee case studies onderzoeken. Voor de eerste fase is
een videogebaseerd werk geselecteerd van Christiaan Bastiaans: Straggling,
1995. De installatie bestaat uit vijf meer dan levensgrote zelfgemaakte kunststof
jassen die aan een soort kleerhanger van PVC buis hangen, een volledig
transparante overall met gevulde zakken, ondermeer met medicatie, 10 kleine
audio speakers en drie kleine video zakmonitoren. Tussen de grote abstracte
kledingstukken van transparante en semitransparante kunststof vallen de kleine
videoweergaven op: het zijn de enige elementen met kleur en ze geven licht.
Omdat ze ten opzichte van de hele installatie relatief klein zijn, wordt de
bezoeker er naartoe getrokken uit nieuwsgierigheid. Dan kan ook het geluid pas
goed worden waargenomen. Destijds, halverwege de jaren ’90 van de vorige
eeuw, was de gebruikte apparatuur het neusje van de zalm op videogebied: de
Casio LCD color TV EV-500 zakmonitoren en de kleine audio speakers, Monacor
SP 45/8. Omdat het voor de installatie beeldbepalend is en tegelijkertijd
verweven met een tijdsbeeld waarin het werk is gemaakt, namelijk ver vóór de
i-Pod, wordt er belang aan gehecht om de mogelijkheden te onderzoeken om
deze apparatuur in zijn oorspronkelijke vorm in de installatie in functie te
behouden. Hoe dienen we met deze intrinsieke verouderde apparatuur in dit
kunstwerk om te gaan? De technische mogelijkheden voor good practice en een
goede conserveringsstrategie vormen een belangrijk onderdeel van dit
onderzoek, evenals een kunstenaarsinterview.

Voor de tweede fase van het onderzoeksproject zal het museum in samenwerking
met de Universiteit van Amsterdam de conserveringsproblematiek van een
computer gebaseerd werk onderzoeken van Jenny Holzer: Selections from the
Survival Series, 1983. Dit is een elektronische lichtkrant met rode leds waarop
continu een drie minuten lange tekst voorbijkomt. Inmiddels is dit werk al bijna
30 jaar oud en vertoont het kuren. Ook hier zal onderzoek gedaan worden naar
zowel het maakproces en de programmatuur van het apparaat als de
technologische mogelijkheden om het werk te behouden voor de toekomst.

‘Obsolete equipment’ is een onderzoeksproject van PACKED in samenwerking met
Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk). Nederlandse partners in het
project zijn het Kröller-Müller Museum, Stedelijk Museum Amsterdam, Van
Abbemuseum en Instituut Collectie Nederland via NIMk en Vlaamse partners zijn
het MuHKA en S.M.A.K. via PACKED. 



Vincent van Gogh,  Bloemen in een blauwe vaas, 1887 
tijdens en na restauratie

schilderijenrestaurator aan het werk
 

Billboards Van Gogh tentoonstelling in  Taipei

Restauratie voor tentoonstelling Taipei

Voor het eerst in de geschiedenis van het museum reist een deel van de Van
Gogh collectie naar Taiwan, naar het National Museum of History in Taipei (zie
verder onder tentoonstelllingen). Speciaal voor deze tentoonstelling wordt het
schilderij Blauwe vaas met bloemen van Vincent van Gogh gerestaureerd. Dit
schilderij is door Van Gogh geschilderd in Parijs, rond juni 1887. In zijn Parijse
periode schildert hij vaker bloemstillevens, het blauwe vaasje is bijvoorbeeld op
meerdere schilderijen terug te vinden.

Restauratie van het schilderij is noodzakelijk om meerdere redenen. Allereerst is
het verfoppervlak bedekt met een dik, onregelmatig opgebracht en onregelmatig
vergeeld vernis. Onder het vernis zit een vuillaag, waardoor het oppervlak niet
alleen een vergeeld uiterlijk heeft, maar ook een grauwe kleur. Deze lagen
verminderen de helderheid van de door Van Gogh gebruikte kleuren. Tijdens het
vooronderzoek is eerst uitgebreid getest of het vernis wel zonder gevaar voor de
verflagen verwijderd kan worden. Enkele kleine kleurgebieden blijken gevoelig te
zijn voor de gekozen oplosmiddelen. In deze gebieden, een klein aantal van de
gele en oranjebruine bloemen, is ervoor gekozen om het vernis te handhaven.
De gevoeligheid is ontstaan door degradatie van het door Van Gogh gebruikte
pigment cadmiumgeel, waardoor ook een ruw en mat oppervlak is ontstaan.
Door de matheid van deze gebieden storen zij visueel niet naast de verftoetsen
waar het vernis wel veilig verwijderd kan worden en dus ook matter worden.
Onderzoek naar de degradatie van het pigment cadmiumgeel maakt deel uit van
een lopend onderzoeksproject door de Technische Universiteit van Delft. Een
tweede reden om het schilderij te restaureren zijn lacunes in de verflagen. Het
werk heeft een bijzondere materiaaltechnische geschiedenis. Van Gogh gebruikte
het doek eerst voor een andere – liggende – voorstelling. Deze is nog heel vaag
te zien op de röntgenfoto van het schilderij. Het lijkt om een landschap te gaan.
Om onbekende redenen hergebruikte de kunstenaar het doek voor de huidige
voorstelling. Hiervoor lijkt hij het landschap te hebben gladgeschuurd, waarna
hij een uniforme grijze laag aanbracht als grondering voor het bloemstilleven. De
samenstelling van deze gladde grijze verflaag is mogelijk de oorzaak van de
lacunes in de verflagen van het bloemstilleven, want steeds heeft de plaatselijke
onthechting hiertussen plaats gevonden. Door verfverlies op die plekken is de
grijze laag bloot komt te liggen.

Na de vernisafname wordt verder onderzoek gedaan naar deze lacunes en naar
plekken met weggesleten verf. Het is namelijk de vraag of de lacunes en
verfslijtage misschien al tijdens of vlak na het schilderproces zijn ontstaan of pas
later in de (restauratie)geschiedenis van het schilderij. Dit is essentieel voor de
beslissing of die plekken geretoucheerd moeten worden. Als Van Gogh de
lacunes zelf heeft gezien en geaccepteerd – hij heeft er niet overheen
geschilderd – dan zal er waarschijnlijk voor worden gekozen om de lacunes in
het zicht te laten. Maar als er bewijs wordt gevonden dat de schades later zijn
ontstaan, dan kan het retoucheren zorgen voor een rustiger en helderder beeld.
Deze retouches zijn uiteindelijk uitgevoerd.

Billboards Van Gogh tentoonstelling in  Taipei



Overzichtstentoonstelling Christiaan Bastiaans

Vanaf 30 oktober is in het museum een overzichtstentoonstelling van de
Nederlandse kunstenaar Christiaan Bastiaans (Amsterdam, 1951) te zien. Club
Mama Gemütlich is niet alleen een overzicht van zijn werk van de afgelopen 20
jaar, maar ook een totaalkunstwerk.

De tentoonstelling volgt het architectonische ontwerp van het klassieke Japanse
Noh Theater, waarin op symbolische wijze vorm gegeven wordt aan de relatie
tussen de wereld van de doden en de wereld van de levenden. Langs dertien
plekken wordt de bezoeker naar het hoofdtoneel geleid, waar de film Club Mama
Gemütlich, waarnaar de tentoonstelling is genoemd, te zien is.

De film is opgenomen in een fictieve ‘Club Mama Gemütlich’: deels lazaret, deels
zendingspost en deels nachtclubpodium. Het is een plaats waar door toedoen van
de hoofdrolspeelster in de film, La Vivre, vertolkt door Jeanne Moreau, hoop,
troost en warmte nog steeds aanwezig zijn. De film is geproduceerd door Rudolf
Evenhuis en komt tot stand met steun van o.a. het Nederlands Fonds voor de
Film en Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Het menselijk tekort is het hoofdthema in het werk van Bastiaans. Zijn
onderwerpen vindt hij in de politieke en sociale werkelijkheid. Hij zoekt situaties
op waarin mensen door omstandigheden die buiten hun persoonlijke controle
liggen in een voor hun vreemde omgeving terecht zijn gekomen en moeten zien
te overleven. Hij reist naar conflict- en oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen,
voormalige leprakolonies, oorden waar terreur heerst. Hij ontmoet er
kindsoldaten, vluchtelingen, psychiatrische patiënten, slachtoffers van de
orgaanhandel, bejaarden, transseksuelen. De verhalen die de mensen hem
vertellen vormen de bron van zijn kunst.

De tentoonstelling is de grootste overzichtstentoonstelling van het werk van de
Christiaan Bastiaans tot nu toe. Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie
Club Mama Gemütlich, in samenwerking met Kerber Verlag. Speciaal voor de
opening komt actrice Jeanne Moreau naar Otterlo. De pers is unaniem lovend
over de tentoonstelling. De AVRO besteedt in het kader van het programma
Kunstuur aandacht aan de tentoonstelling, met onder andere een interview met
Jeanne Moreau. Het programma wordt getoond in een ruimte die grenst aan de
tentoonstellingsruimte. Het Filmmuseum toont ten tijde van de tentoonstelling
een retrospectief van de actrice. Daarom wordt een actie georganiseerd en
hebben lezers van de nieuwsbrieven van zowel het Kröller-Müller als het
Filmmuseum recht op korting op de entreekaart.

 

kunstenaarsinterview met Christiaan Bastiaans

Jeanne Moreau en Evert van Straaten tijdens 
de opening van  Club Mama Gemütlich
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Christiaan Bastiaans
Club Mama Gemütlich, 2009

35 mm film overgezet op HD, kleur, geluid | Speelduur: 28 minuten | inv.nr. KM 131.558 |
herkomst: Christiaan Bastiaans, Amsterdam | verworven met steun van de BankGiro

Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds

 

Christiaan Bastiaans

Het Kröller-Müller Museum is in 1994 begonnen met het
aankopen van werken van Christiaan Bastiaans. Centraal
in de aandacht van het museum staat de wisselwerking
tussen marge en centrum, met een speciale waardering
voor utopieën en kunstenaars die esthetische opvattingen
op ongebruikelijke wijze in verbinding brengen met
maatschappelijke problematiek. Het verbeelden van
ontworteling, ontreddering en uitsluiting is een van de
moeilijkste opgaven voor een beeldend kunstenaar en het
is weinigen gegeven daar op een bevredigende manier
een artistiek en intellectueel uitdagende vorm voor te
vinden. Christiaan Bastiaans heeft uiterste pogingen
daartoe gedaan, die in de aangekochte film prachtig tot
uiting komen. De film wordt vertoond in een
legertent/veldbioscoop die onderdeel is van het totale
kunstwerk. De film is opgenomen in een fictieve ‘Club
Mama Gemütlich’. Het is deels lazaret, deels
zendingspost en deels nachtclubpodium. Het
vertegenwoordigt een geïmproviseerde schuilplaats voor
een groep gewonden (soldaten) in het niemandsland van
een conflictzone. Het is een plaats waar door toedoen van
de hoofdrolspeelster in de film, La Vivre, vertolkt door
Jeanne Moreau, hoop, troost en warmte nog steeds
aanwezig zijn. De film bestaat uit 7 scènes, die zijn
gebaseerd op gevonden oorlogsfoto’s of gevonden foto’s
van een lazaret. Elke scène opent met een tableau
vivant, dat nauwkeurig de voorstelling van de tot
uitgangspunt genomen foto doet herleven. De scènes
ontwikkelen zich aan de hand van de buiten beeld
gesproken tekst van La Vivre, en van twee andere
karakters uit het script, Cyto Kine en Molecular Scarlet,
die niet als acteurs in de film optreden. Hun teksten
worden gesproken door Rutger Hauer en Yoshi Oida.

De uitwerking van het filmscenario weerspiegelt in vele
facetten Bastiaans’ bestudering van en liefde voor het
Noh theater. Bij de rol van La Vivre, de troosteres, had
hij het concept van Yûgen voor ogen: onzichtbare
schoonheid, diep doorvoelde sublimiteit en mysterieuze
elegantie. La Vivre vormt de spil in de film, haar rol is
gecreëerd voor en met de Franse actrice Jeanne Moreau
in gedachten. Zij is degene die in een omgeving van
wanhoop, pijn en vervreemding het gevoel geeft dat
hoop, troost en warmte binnen een ieders bereik zijn. Zij
is de mystieke geestverschijning, zij zalft, zij heelt. Haar
performance is gebaseerd op hele langzame, kleine en
nauwkeurige gestes en bewegingen. Ze gebruikt de
gebarentaal van doven, haar stem is alleen als voice-over
te horen. Elke beweging is betekenisvol, net als in Noh.
Het zijn bewegingen die smeken, verbinden en helen. Het
geluid van de stemmen werkt als een invocatie, ze
drukken elegantie en pathos uit en creëren een sfeer van
meditatie en stilte, die net als in het Noh theater tijd en
ruimte transcenderen. De teksten in de film verzamelde
en schreef Bastiaans tijdens zijn reizen door conflictzones
in Afrika.



Constantin Brancusi
Vrouwenkop, circa 1909-1920

potlood op papier,  45,5 x 34 cm | inv.nr. KM 131.519 | verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds

Constantin Brancusi

Het gaat bij deze aanwinst om een gestileerde
vrouwenkop in potlood op grof papier. De tekening was al
voor 1930 in het bezit van Nelly van Doesburg, de derde
vrouw van de oprichter van De Stijl, Theo van Doesburg,
maar dateert waarschijnlijk van veel vroeger. De tekening
vult op betekenisvolle wijze een sinds 1995 opgebouwde
groep van werken van Brancusi aan rond één van zijn
belangrijkste thema’s: het liggende of slapende hoofd. Le
Commencement du Monde uit 1924 is daar het
eindstation van en het aandoenlijke hoofdje van een
slapend kind uit 1908 staat aan het begin. Het hoofd in
rust kan gezien worden als de broedplaats van alle
creativiteit. Eerder verwierf het museum ook al een
tekening/collage en vier eigenhandige foto’s van de
kunstenaar. 

 



Stanley Brouwn
op dit moment bevindt stanley brouwn zich op een afstand van x voet, 2009

multiplex, hout, acrylverf, aluminium, metalen onderdelen, twee  kaartjes met geprinte
tekst inv.nr. KM 131.566 | herkomst: Stanley Brouwn

Stanley Brouwn
door kosmische stralen lopen, 1970-2009

inv.nr. KM 131.565 | herkomst: schenking Stanley Brouwn

Stanley Brouwn

Stanley Brouwn is de kunstenaar die, als een
wetenschapper, sinds de jaren zestig bezig is geweest
zijn fascinatie voor het bewegen van de mens in de
ruimte een vorm te geven. Zijn werk bevindt zich op het
snijvlak van beeldende kunst en filosofie. Hij weet binnen
zelfgekozen beperkingen, waarin hij zijn persoonlijke
ervaring tegenover historische en/of maatschappelijke
systemen plaatst, een enorm gevarieerd oeuvre op te
bouwen. Twee recente werken zijn aangekocht en de
kunstenaar heeft een werk uit 1970, in een aangepaste
versie, aan het museum geschonken. Het werk uit 1970
is bedoeld voor een lege museumzaal, die met de
volgende tekst wordt gemarkeerd: ‘hoe leeg is deze
ruimte? Alle planeten, dus ook de planeet aarde,
bevinden zich voortdurend in een ‘regen’ van kosmische
stralen. In deze ruimte is evenals in alle gebouwen op
aarde ook sprake van een ‘kosmische stralenregen’.
Bewust door de onzichtbare kosmische stralen in deze
ruimte lopen bevestigt, intensiveert de aanwezigheid van
deze ruimte’. Het ene werk uit 2009 bestaat uit een zuil
van okumé van 2 x 2 x 10 voet, waarbij de maat van de
voet die in het naburige Otterlo gebruikt werd, die
dezelfde lengte heeft als de Amsterdamse voet, namelijk
28,3 cm, als uitgangspunt genomen is. Het andere werk
bevat o.a. een aluminium strip met de lengte van de voet
van de kunstenaar en de vermelding: ‘op dit moment
bevindt stanley brouwn zich op een afstand van x voet’ in
vier talen.



Stanley Brouwn
2 x 2 x 10 voet, 2009

okumé | 283 x 56,6 x 56,6 cm | inv.nr. KM 131.564 | herkomst: Stanley Brouwn
 

 

 

 



Gerard Byrne
A country road. A tree. Evening. The turn in the road at Pine 

Valley, on the way up to Glencullen, 2008
C-Type photograph | 87 x 109 cm | inv.nr. KM 131.546 | herkomst: Lisson Gallery,

London | verworven met steun van de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting
Kröller-Müller Fonds

 

Gerard Byrne
A country road. A tree. Evening. Towards Kinarla Lough,
Drumskew, outside Enniskillen, County Fermanagh, 2007

C-Type photograph | 87 x 109 cm | inv.nr. KM 131.545 | herkomst: Lisson Gallery,
London

| verworven met steun van de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-
Müller Fonds

 

Gerard Byrne

Van Gerard Byrne werd eerder de installatie 1984 and
beyond uit 2005-2007 aangekocht, waarin op
geraffineerde wijze heden, verleden en toekomst zijn
verweven en gespeculeerd wordt over het utopische
gehalte van de toekomst. Reflecties van kunstenaars op
utopieën of op utopisch gedachtegoed zijn een speerpunt
in ons verzamelbeleid. Daarnaast vinden kunstenaars die
in hun werk interessante opvattingen ontwikkeld hebben
over de relaties tussen ruimte en tijd en tot natuur en
geschiedenis in onze verzameling een context. In de
aangekochte foto’s komen deze thema’s ook aan bod. De
twee werken met de titel A Country road, Tree, Evening
verwijzen naar de plaatsbepaling die Samuel Beckett gaf
bij zijn toneelstuk ‘Waiting for Godot’. De foto van het
tijdschriftenrek uit 2007 draagt een dagelijks wisselende
titel, waarin vermeld wordt hoelang geleden (in voluit
geschreven jaren, maanden weken en dagen) de foto
genomen is. De afdruk is uniek om de relatie tussen het
materiële object en het voortschrijden van de tijd te
benadrukken. De vierde foto past in een sinds 2001
ontstane serie foto’s van Loch Ness waarin de mythe van
het monster van Loch Ness en de beeldvorming
daaromheen gekoppeld wordt aan de feiten. De
kunstenaar geeft het museum de vrijheid om verhalen
van ooggetuigen bij de foto te presenteren.



Gerard Byrne
‘one year, five months, two weeks and five days ago’, 2007

Silver Gelatin photographic print | 124 x 159 cm | inv.nr. KM 131.547 | herkomst: Lisson
Gallery, London | verworven met steun van de BankGiro Loterij, door toedoen van de

Stichting Kröller-Müller Fonds

 

Gerard Byrne

“It had the gait of an elephant,  but looked like a  cross between a  very  large horse and a
camel, with a  hump on it’s back and a  small head on a  long neck”  - Mr. L.  Fordyce,  

April 1932

“I saw a  large black  shape emerge on the surface.  At first it was unidentifiable, like a
black mound, then it seemed to  stretch out and I  saw an elongated appendage rise from

the main body to  an almost vertical position.” - Mr. Stephan Young,
November 25th, 1998.

…appeared to  be “two piles of Asphalt’ in  the water close to  the road.  Looking closely, she
saw that  the asphalt was actually two distinct black  humps, one of which was about 7-8
feet long and projected almost 2 feet out of the water; the second  hump appeared to  be

about half the size. The texture of both looked rough and knobbly.  The hump then sank.  –
Jean Sheldon,  

August 24, 1983

“... the couple saw a  tubular shaped hump which they estimated as about three feet long
and 2 feet tall  and described  as black  and smooth. The hump was stationary,  and it

submerged twice  before reappearing for a  third time.  Eventually  it disappeared when a
boat appeared elsewhere on the Loch.” - Mr. & Mrs. Grummet, September  4th, 1968

fibre print,  46 x 56 cm| inv.nr. KM 131.548 | herkomst: Lisson Gallery,  London
verworven met steun van de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller

Fonds



herman de vries
kant cant, 2009 

drukwerk | inv.nr. KM 131.536 | herkomst:
schenking herman de vries,

Knetzgau/Eschenau

herman de vries  
“...romantik ist es nicht, es gibt aber
berührungspunten...”, 7 maart 2009

foto, 18,8 x 12,6 cm | inv.nr. KM 131.543 |
herkomst: schenking herman de vries,

Knetzgau/Eschenau

herman de vries
zonder titel, 1954

olieverf op geprepareerd hardboard | 29,8 x
24 cm| inv.nr. KM 131.542 | herkomst:

schenking Wilma Bohlmeijer -Mans,
Berghem

herman de vries
mesa, 2008

drukwerk op papier | 24 x 17 x 1 cm |
inv.nr. KM 131.529

 herman de vries

Van herman de vries is in de loop der jaren een
representatieve verzameling werken opgebouwd, die in
een uitgebreide tentoonstelling in 2009 werd
gepresenteerd. Zie daarvoor elders in dit jaarverslag.
Naar aanleiding daarvan schonk een jeugdvriendin van de
vries ons een van zijn eerste abstracte werken. De
publicatie die bij deze tentoonstelling verscheen was een
kunstenaarsboek rond een belangrijk werk, mesa.

 



Jan Dibbets

Van deze kunstenaar bezit het museum een fraaie reeks
werken uit de jaren zestig en zeventig. Een deel is
afkomstig uit de collectie Van Eelen-Weeber, een ander
deel uit een recente aankoop uit het bezit van de
kunstenaar zelf. De aankoop van dit belangrijke werk op
het snijvlak van Land Art en conceptuele kunst rondt deze
actie af.

In het begin van zijn kunstenaarschap was Dibbets een
belangrijke actor bij de verruiming van het kunstbegrip
dat in de avant-garde kunst van de jaren zestig de toon
aangaf. Fluxus en Happenings stonden o.a. aan het begin
daarvan en werden opgevolgd door Land Art, Arte
Povera, conceptuele kunst, om er enkele te noemen.
Dibbets kwam voort uit de Hollandse constructivistische
traditie, waarin het gebruik van wetmatigheid, systemen
en rasters bekend was. Dibbets combineerde deze
achtergrond aanvankelijk met de nieuw bevochten
vrijheid in materiaalgebruik (in principe kon alles voor
kunst gebruikt gaan worden) en het gebruik van film,
video en fotografie, die zich in die jaren voor wat betreft
techniek en toepassingsmogelijkheden enorm
ontwikkelden. De oude fascinatie van kunstenaars voor de
gecompliceerde relatie tussen ruimte en tijd keerde in
heel veel nieuwe vormen terug. Voordat Dibbets
uiteindelijk koos voor de fotografie als zijn belangrijkste
medium en hulpmiddel om zijn ideeën over de
waarneming te visualiseren experimenteerde hij
uitbundig. De aangekochte Constructie 2 grasrollen uit
1967 is een werk dat rechtstreeks voortkomt uit het
voorgaande ‘klassieke’ werk van Dibbets, maar is door
het materiaalgebruik en de wijze van presentatie via een
foto en een tekening (het werk zelf bestaat niet meer en
dat is eigenlijk ook niet van belang) vernieuwend. Het is
een van de weinige werken waarin Dibbets met Land Art
experimenteert en waarin hij natuurlijk materiaal heeft
gebruikt.

 

Jan Dibbets
Constructie 2 grasrollen, 1967

zwart-wit foto,  inkt, potlood op millimeterpapier | 27,5 x 37 cm | inv.nr. KM 131.561 |
herkomst: Christie’s  - Amsterdam, Amsterdam



Ger van Elk
Swiss Landscape (Sankt Moritz #3-0046 JPG), 2008

acrylverf en op linnenafgedrukte foto | 96,5 x 102,5  cm | inv.nr. KM 131.552
herkomst: Ger van Elk

 

Ger van Elk
Black Landscape (Clermont Ferrand-10 JPG), 2008

acrylverf en op linnenafgedrukte foto | 96,5 x 102,5  cm | inv.nr. KM 131.553
herkomst: schenking Ger van Elk

Ger van Elk

La Pièce is een gedenkwaardig kunstwerk in de
Nederlandse kunstgeschiedenis. Het werk is gemaakt in
het kader van de internationale tentoonstelling Sonsbeek
buiten de perken, die in 1971 in Arnhem en de rest van
het land plaatsvond. De tentoonstelling liet Nederland
kennis maken met de nieuwste en radicaalste opvattingen
in de beeldende kunst (zoals conceptuele kunst, Land Art
en minimal art) en behoort ondertussen tot de
baanbrekende kunsttentoonstellingen van de vorige
eeuw. Dit werk van de toen 30-jarige Ger van Elk is
uitgegroeid tot een van de beroemdste werken van
conceptuele kunst en sindsdien vele malen
tentoongesteld. Van Elk maakte het werk in respons op
de grootschalige, volgens hem megalomane werken die in
de minimal en Land Art ontstonden. Hij wilde een werk
maken dat het halve wereldrond besloeg door op de
schoonste en meest stofvrije plek van de oceaan een
houten blokje te lakken. Hij reisde daartoe in januari
1971 op een vrachtschip af richting Groenland om ten
westen van IJsland het bewuste blokje te beschilderen.
Van Elk in 1971: “Het is mijn opzet een kunstwerkje te
maken van een absolute schoonheid in dubbele betekenis
nl. de schoonheid van een simpel blokje hout beschilderd
in een prachtig wit en de schoonheid in technische zin: nl.
geschilderd op die plek in de wereld waar geen stof
onreinheid te weeg kan brengen: op de oceaan. In dit
geval tussen Ierland en New Foundland (Canada). Deze
gedachte is al heel oud en heeft een Chinees-Japanse
traditie. Deze oude ‘lakmeesters’ gingen ook op bootjes
de zee op voor fijn schilderwerk voor de Keizerlijke
Hoven” (HP, 29-6-1971). Tijdens de tentoonstelling werd
het blokje, ondertussen La Pièce (het meesterstuk)
getiteld, op een wijnrood kussentje in een glazen vitrine
in het Tropenmuseum in Amsterdam geëxposeerd,
begeleid door een zeekaart van de plek waar het
geschilderd was, een korte tekst met uitleg en twee foto’s
van de schilderactie zelf. Van Elk had een filmpje van het
schilderen op volle zee laten maken, dat in het
filmprogramma van Sonsbeek in Arnhem werd vertoond
en dat ook op de televisie is uitgezonden. Van Elk koos
voor het Tropenmuseum om het beeld van het enorme
ruimtebeslag van de sculptuur te bevestigen én omdat
het Tropenmuseum een plaats was waar een vreemde,
exotische wereld ervaren kon worden.

Het werk belichaamde enerzijds een stevig en kritisch
statement over hoe ver de ontmaterialisering van de
kunst kon gaan (een topic, zo niet hét topic van die
jaren), anderzijds opende het nieuwe en ongekende
mogelijkheden voor de toepassing van tijd, ruimte en
proces in de beeldende kunst. In 1973 zei hij daarover:
“Er zijn dingen waarin ik [commentaar op de kunst heb
geleverd], het sterkste voorbeeld daarvan is het blokje
voor Sonsbeek (…) Ik wilde een kunstwerk maken dat
monumentaal in zijn gedachte is, maar volstrekt het
tegendeel in de uitvoering, door een zo minimaal mogelijk
blokje hout op de netst mogelijke wijze wit te schilderen.
Dat heeft ook allerlei vertakkingen. Het verwijst naar de
minimal art en de geometrische abstractie en naar de
decadentie, naar de luxe van dit soort tentoonstellingen
[als Sonsbeek]. Daarom moest het ook op zee
geschilderd worden, heel kostbaar, heel netjes, puntgaaf,
geen stof, om dit voor de kunstzinnige hofhouding voor
elkaar te krijgen” (cat. Eindhoven 1973). Het werk was
ook ongemakkelijk, omdat de onmiskenbare ironie
waarmee Van Elk zijn kunst kruidt uitzonderlijk was en
nog steeds is. Toch, of misschien wel juist daardoor, heeft
van Elks werk (en niet alleen La Pièce) de waarde
gekregen van een filosofisch statement dat ertoe doet.

Voor het Kröller-Müller Museum is het werk van belang
omdat het een zwaartepunt heeft opgebouwd rond de
cruciale ontwikkelingen in de beeldende kunst van de
jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw, rond de minimal art,
de Land Art, de Arte Povera en de conceptuele kunst,
waarvan het ondertussen duidelijk is geworden dat het



Ger van Elk
Foto gerelateerd aan ‘La Pièce’, 1971

foto op papier,  20 x 25 cm | inv.nr. KM 131.539
herkomst: Ger van Elk 

 

Ger van Elk
La Pièce, 1971

beschilderd blokje beukenhout op fluwelen kussen | 1,55 x 7,15 x 9 cm 
(blokje hout)  | inv.nr. KM 131.538 | herkomst: Ger van Elk | verworven met 

steun van de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds

 

hier om de laatste avant-garde stromingen ging. Het erop
volgende postmodernisme, dat de traditie gelijkschakelde
met het moderne, heeft met het begrip avant-garde
weliswaar korte metten gemaakt, maar heeft ook de
historische betekenis van vooral de conceptuele kunst
scherp geaccentueerd, in zodanige mate dat de recente
belangstelling van jonge kunstenaars en jong publiek
ervoor enorm is toegenomen. In de verzameling van het
museum staat daarnaast het begrip ‘sculptuur’ centraal
en de vooral kritische relatie met de natuur. Polariserende
kunstwerken met karakter die binnen deze thema’s
passen horen in het Kröller-Müller Museum thuis.

Met Ger van Elk is ten tijde van deze aankoop zijn
vertegenwoordiging in de collectie van het museum
geëvalueerd en is besloten om twee werken uit zijn
recente series Conclusies er aan toe te voegen. De basis
van deze werken zijn gefotografeerde ‘landschappen’, een
wintergezicht bij Sankt Moritz en een gezicht op de
kathedraal van Clermont-Ferrand (gebouwd uit zwart
vulkanisch gesteente), die met acryl in de gemiddelde
kleur van de voorstelling worden weg geschilderd,
zodanig dat alleen aan de randen en zijkanten de
oorspronkelijke voorstelling nog te raden is.

Ger van Elk
Foto gerelateerd aan ‘La Pièce’, 1971

foto op papier,  20 x 25 cm | inv.nr. KM 131.540 | herkomst: Ger van Elk



Loes van der Horst
Zonder titel, 1981

gescheurd papier hangend over touw 
255 x 357 x 30 cm | inv.nr. KM 131.526

herkomst: Loes van der Horst,
Amsterdam

 

Loes van der Horst
Corner piece, 1981

gescheurd papier hangend over touw 
286 x 280 x 145 cm | inv.nr. KM

131.527
herkomst: Loes van der Horst,

Amsterdam
 

Loes van der Horst
Zonder titel, 2004

krijt op papier | 150 x 90 cm
inv.nr. KM 131.525 | herkomst: Loes

van der Horst, Amsterdam

Loes van der Horst
Zonder titel, 2004

krijt op papier | 150 x 95 cm
inv.nr. KM 131.521 | herkomst: Loes van der

Horst, Amsterdam
 

 Loes van der Horst

Ter ere van de 90ste verjaardag van Loes van der Horst,
op 11 december 2009, toont het Kröller-Müller Museum
de werken uit het eigen bezit, inclusief de in 2009
verworven tekeningen en sculpturen. Loes van der Horst
is de dochter van de beeldhouwer Oswald Wenckebach
(bekend van zijn beeld in onze beeldentuin: Meneer
Jacques). Na opleidingen aan de Kunstgewerbeschule in
Wenen en de Koninklijke Academie te Den Haag was zij
aanvankelijk actief als schilder en tekenaar en vanaf 1959
als wever. Sinds het begin van de jaren zeventig maakt
zij ruimtelijke werken met een constructief karakter,
waarbij de spanning binnen het werk in combinatie met
de locatie tot een intensivering van de beleving van de
ruimte leidt. Door lijnen en vlakken in de ruimte te
spannen stuurt zij het oog en geeft ze een handreiking bij
een persoonlijke verkenning van de ruimte. In haar
tekeningen komt dit aspect op een veel vrijere manier
naar voren. Bij de tekeningen zijn verschillende
voorbeelden van haar aanpak aanwezig: lijnen die door
de ruimte snijden, smalle vlakken die in een diffuse
ruimte balanceren, ruimtelijke structuren en onmetelijke
landschappen. De twee sculpturen zijn mooie voorbeelden
van de ogenschijnlijk nonchalante wijze waarop ze
materiaal en ruimte manipuleert.

 



Loes van der Horst
Zonder titel, 2004

krijt op papier,  128 x 99 cm | inv.nr. KM 131.523
herkomst: Loes van der Horst, Amsterdam

 

Loes van der Horst
Communication/Silence, 2001

potlood en inkt op papier | 69,5 x 150,5  cm | inv.nr. KM 131.522
herkomst: Loes van der Horst, Amsterdam

Loes van der Horst
Doorzicht (Stolp), 2003

potlood, inkt en gouache op papier | 90 x 150,3  cm | inv.nr. KM 131.524 
herkomst: Loes van der Horst, Amsterdam



Shoichi Ida
Portfolio-Surface is the Between-Lotus Sutra, 1979

11-delig | inv.nr. KM 131.563 | herkomst: schenking Ida Shoichi  Studio, Kyoto

Shoichi Ida

Deze kunstenaar was mentor en vriend van Christiaan
Bastiaans. Door diens bemiddeling ontving het museum
een portfolio uit 1979 met 11 drukken ten geschenke uit
Ida’s nalatenschap. De map bevat een keur aan zeer
verfijnde experimenten met druktechnieken en zeer
uiteenlopende materialen. ‘Locus Sutra’ is een
woordspeling op ‘Lotus Sutra’, het beroemde
Boeddhistische geschrift. ‘Locus’ komt echter fonetisch
ook overeen met ‘lokas’, dat in de Boeddhistische leer de
naam is van de zes bereiken waarin men herboren kan
worden tot de uiteindelijke verlichting is bereikt.

 



 

Jos Kruit

Deze kunstenares uit het Noord-Hollandse Den Oever
heeft een zeer eigenzinnig oeuvre opgebouwd, dat we al
jaren volgen, maar dat tot nu toe niet in de verzameling
werd opgenomen. Een bericht aan mij na een bezoek aan
haar atelier door Christiaan Bastiaans, tijdens de
voorbereiding van diens overzichtstentoonstelling in ons
museum, spreekt voor zichzelf: ’Verstilde poëtische
werken zijn het, transparant maar ze geven niet al hun
geheimen prijs. Een ongelooflijke indringende
zeggingskracht en verbeeldingswereld stralen ze uit,
menselijk van maat maar ook weer monumentaal en
gesloten of eerder intiem elk werk op zich maar ook als
groep en ze ‘ademen’ het aardse en het licht en lijken
tijdloos. Ik moest denken aan het woord ‘vessel’, aan de
keramische ‘Haniwa’ beelden in Japan, aan urnen en aan
dragers en containers van het licht. Haar werk heeft een
diepe indruk op mij gemaakt’. Voor het museum is van
belang om een ongekend, nieuw aspect in de verzameling
te kunnen brengen en de context van de al aanwezige
werken daarmee te verrijken. Dat is wat Kruits werk
doet. De twee verworven beelden zijn representatief voor
twee opvattingen over verwerking van organische vormen
binnen haar oeuvre: met transparant materiaal dat een
mysterieuze ruimte vormt en met hard, met paardenhuid
bekleed materiaal dat een open ruimte maakt en met de
zwaartekracht speelt.

 

Jos Kruit
Zonder titel, 2008-2009

staal, paardenhuid, polyurethaan, zadels,  kurk,  luchtfilters uit  oude scheepsmotoren 
250 x 280 x 250 cm +/- | inv.nr. KM 131.557 | herkomst: Jos Kruit, Den Oever

Jos Kruit
Zonder titel, 2001

glasvezel versterkt polyester, koper,  lak | 83 x 176 x 170 cm |inv.nr. KM 131.554 
herkomst: Jos Kruit, Den Oever



Robert O’Brien

Van deze vroeg gestorven kunstenaar, van het
kunstenaarsduo Fortuyn/O’Brien, zijn enkele mooie
werken in de verzameling, waarvan een beroemd werk in
de beeldentuin. We waren in de gelegenheid om een
vroeg werk uit 1980 te verwerven, meer een model of
een maquette voor een monumentaal werk, naar het lijkt.
Soms komt een echte verrassing op ons pad.

 

Robert O’Brien
Zonder titel, 1980

hout, karton,  papier,  blauwe spuitverf  | 5-delig, opgesteld ca. 36,5 x 90 x 20 cm 
inv.nr. KM 131.551 | herkomst: Leonie Mak, Arnhem



Henryk Stazewski

Renilde Hammacher-van den Brande, de weduwe van
Bram Hammacher, directeur van het Rijksmuseum
Kröller-Müller van 1947 tot 1963, bezocht in 1978 de
Poolse constructivist in zijn atelier in Warschau en kocht
daar dit reliëf. Ze heeft het nu aan het museum
geschonken ter herinnering aan haar in 2004 overleden
echtgenoot. Het is een gevoelige studie van de ruimtelijke
werking van de kleur, geheel intuïtief opgelost. Het past
mooi bij het schilderij en de reliëfs die al in de
verzameling aanwezig waren en voegt zo een dimensie
toe aan de vlucht van het utopisch denken in en na het
interbellum.

 

Henryk Stazewski
Reliëf nr. 8a-1967, 1967

multiplex, hardboard, hout, verf,  43 x 43 x 6 cm | inv.nr. KM 131.532 
herkomst: schenking Mevr.  Renilde Hammacher-Van den Brande, Brussel



Jan Terwey

Jan Terwey was de eerste dienstweigeraar in Nederland,
die in 1903 in het Huis van Bewaring te Haarlem werd
opgesloten. Als christen-anarchist weigerde hij dienst,
‘omdat ik in mij voel, dat soldaat-zijn strijdt tegen
heiligheid en liefde’. Hij ging een vrij huwelijk aan met de
dochter van de anarchistische hoogleraar J.van Rees en
verkeerde in artistieke kringen, zoals rond Bremmer, de
adviseur van Helene Kröller-Müller. Ondanks het feit dat
Helene niet erg gecharmeerd was van zijn artistieke
productie, kwamen door toedoen van Bremmer vele
tientallen tekeningen in de collectie van het museum
terecht. Door geleid toeval kwam een van de weinige
schilderijen uit zijn begintijd, een onder invloed van Van
Gogh en het pointillisme gemaakt schilderij van een
boom, voor verwerving in aanmerking. Die kans om de
verzameling vroege modernen een extra kleurtje te
geven is met beide handen aangegrepen. In de nabije
toekomst zal in een kleine tentoonstelling de aankoop in
perspectief gezet worden.

 

Jan Terwey
Boom in landschap, 1913

olieverf op doek, 80 x 60 cm | inv.nr. KM 131.549 
herkomst: Auke  van der Werff, Oudeschild



David Vandekop

Van deze beeldhouwer en tekenaar, ruim
vertegenwoordigd in de collectie, kregen wij een
houtsnede als legaat aangeboden. Mede omdat het uit de
nalatenschap kwam van een medewerkster van het
museum is de prent in dankbaarheid aanvaard.

 

David Vandekop
Zonder titel, 1994

houtsnede op papier | inv.nr. KM 131.550 | herkomst: legaat Anneke Lindeman



Oswald Wenckebach
De verslagen overwinnaar, 1957

brons, gegoten, gepatineerd 
230 x 70 x 121 cm | inv.nr. KM

130.707 
herkomst: schenking Erven Oswald

Wenckebach

Oswald Wenckebach
Blad met drie  schetsen 

voor ‘De verslagen overwinnaar ’
31 x 23 cm | inv.nr. KM 131.559

herkomst: schenking W.O.
Wenckebach, Willemstad

 

Oswald Wenckebach

Tot de klassieke Nederlandse beeldhouwers van de vorige
eeuw behoort Oswald Wenckebach. Zijn bekendste beeld
is Meneer Jacques, waarvan een exemplaar onze
beeldentuin siert en een grote populariteit bij het publiek
heeft verworven. Sinds enkele jaren bevindt zich als
bruikleen van de familie Wenckebach een monumentaal
bronzen beeld uit 1957 in het beeldenpaviljoen van Aldo
van Eyck in de beeldentuin. Deze sculptuur, De verslagen
overwinnaar, verbeeldt een soldaat, die, hoewel
overwinnaar in de slag (geïnspireerd op de slag bij
Stalingrad), zich bewust is van de prijs die hij heeft
moeten betalen voor de overwinning. Een verrassende
allegorie op de zinloosheid van de oorlog dus. De familie
Wenckebach heeft in 2009 besloten om dit beeld aan het
museum te schenken, dat dit gebaar in grote
dankbaarheid heeft aanvaard. Wenckebachs zoon Oswald
schonk het museum bovendien nog een tekening met
studies van de soldaat.

 



Bijlage 
Samenstelling directie

Raad van Toezicht

Stichting KM fonds

Publicaties

Jaarrekening    

Bezoekersaantallen

    



Samenstelling directie

Directeur Dr. E.J. van Straaten
Zakelijk adjunct-directeur M.J. Vonhof
Hoofd collectie en presentatie Mw. drs. E.P.T.M. Kreijn

Deelname commissies en besturen directie 

Directeur Dr. E.J. van Straaten
Stichting Behoud Moderne Kunst, voorzitter bestuur
Stichting Harten Fonds, voorzitter bestuur
Jeekel Stichting, lid bestuur
Stichting Administratiekantoor Bouwfonds Hoevelaken, lid bestuur
Stichting Kröller-Müller Fonds, lid bestuur
Vereniging Rembrandt, lid bestuur
Stichting Rietveld-Schröder Huis, lid bestuur
Stichting Rietveld-Schröder Archief, lid bestuur
Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, lid dagelijks bestuur
Adviescommissie Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, lid
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, lid Raad van AdviesCommissie van Beheer van
het Jachthuis Sint Hubertus, voorzitter
Stichting Van Eelen-Weeber, lid bestuur

Zakelijk adjunct-directeur M.J. Vonhof
Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen, lid Raad van Advies
Stichting Museana, bestuurslid
Stichting Kröller-Müller Fonds, penningmeester

Hoofd collectie en presentatie Mw. drs. E.P.T.M. Kreijn
Image Processing for Artist Identification, lid werkgroep
Adviescommissie Beeldende Kunst Ede, lid

 

 



Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. A.L. Stal (voorzitter)
Mw. prof. ir. F.M.J. Houben
Dhr. P. Mackay
Mw. J. van Nieuwenhoven
Z.K.H. de Prins van Oranje 
Dhr. dr. A.H.G. Rinnooy Kan

Functies en relevante nevenfuncties Raad van Toezicht

Dhr. A.L. Stal
Zelfstandig adviseur
Relevante nevenfunctie: Vereniging Rembrandt, adviseur

Mw. prof. ir. F.M.J. Houben
Oprichter en creatief directeur Mecanoo architecten b.v.
Relevante Nevenfuncties: 
Regieraad Bouw, lid
International Film Festival, lid bestuur
Carnegie Stichting, lid bestuur

Dhr. P. Mackay
Lid Raad van Bestuur Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Dornach, Zwitserland
Relevante nevenfunctie: 
GLS Bank, Bochum, Duitsland, voorzitter Raad van Commissarissen

Mw. J. van Nieuwenhoven 
Openbaar Vervoer-Ambassadeur
Relevante nevenfuncties: 
Nederlands Film Festival, voorzitter bestuur
Stichting De Groene Amsterdammer, voorzitter bestuur
Radio Nederland Wereldomroep, lid Raad van Toezicht
Felix Meritis, lid Raad van Toezicht

Z.K.H. de Prins van Oranje
Kroonprins van Nederland
Relevante nevenfuncties: 
Raad van State, lid
De Nederlandsche Bank, lid Raad van Commissarissen
Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau, lid 
Raad van Beheer voor het Kroondomein, lid 
Stichting Hermitage aan de Amstel, Beschermheerschap

Dhr. dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Voorzitter van SER-commissie
Relevante nevenfuncties:
Het Concertgebouw NV, voorzitter Raad van Commissarissen
Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter Raad van Toezicht
Stichting World Press Photo, voorzitter Raad van Toezicht en Advies
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter

Profiel Raad van Toezicht

Statutair worden de volgende eisen gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht:
- de Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden
- de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Minister, op voordracht van de
Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht dient, alvorens een voordracht bij de Minister in te
dienen, de directeur te horen en zijn standpunt bij iedere voordracht te vermelden
- één lid moet in het bijzonder geacht worden het vertrouwen van de werknemers te
genieten. Voor dit lid dient de Ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid gesteld te worden
een advies aan de Minister c.q. de Raad van Toezicht uit te brengen
- ambtenaren van het ministerie van de Minister met cultuur in zijn/haar portefeuille kunnen
niet tot leden van de Raad van Toezicht benoemd worden
- een persoon die de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt, kan niet tot lid worden benoemd
- naar redelijkheid zal rekening worden gehouden met de wens van de oprichters van het
museum, dat minstens één lid van de Raad een nakomeling is van hen.

Bij de verzelfstandiging in 1994 heeft de Minister verzocht rekening te houden met een
gelijkwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Het Kröller-Müller Museum hanteert bij de selectie van kandidaten de volgende
uitgangspunten:
- dat de kandidaten affiniteit hebben met moderne en hedendaagse beeldende kunst en met
musea

 



- dat ze op zeer hoog niveau werkzaam zijn in hun vakgebied
- dat ze breed en internationaal georiënteerd zijn
- dat ze functioneren in voor het museum interessante netwerken met ingangen bij fondsen
en sponsors
- dat hun reputatie, prestige en/of ervaring van voordeel is voor het museum
- dat in ieder geval één persoon deskundig is op museaal of universitair gebied of op het
gebied van de beeldende kunsten 
- dat in ieder geval één persoon een (oud)politicus is of iemand die zich in politieke kringen
beweegt
- dat in ieder geval één persoon een juridische achtergrond heeft
- dat enkele personen functioneren op het niveau van de Raad van Bestuur van grote
bedrijven: vanwege hun inbreng op het bedrijfseconomische vlak, op het personele/sociale
vlak en vanwege hun ervaring in het topmanagement
- dat de vijf eerstgenoemde punten en het hiervoor genoemde punt bij voorkeur op de
voorzitter van toepassing zouden moeten zijn
- dat de kandidaten geen bestuurlijke banden hebben met andere musea of sterk aan het
museale veld gelieerde instellingen.

 



Bestuur Stichting Kröller-Müller Fonds

Mw. C.M.S. Eisenburger, oud-directeur Afrika Museum te Berg en Dal
Mw. A.M.C.J. Ponsioen, directeur bedrijfsvoering Nederlands Openlucht Museum te Arnhem
Dhr. M. Schellingerhout, notaris te Arnhem
Dhr. P. Schenk te Harfsen
Dhr. M.J. Vonhof, zakelijk adjunct-directeur van het Kröller-Müller Museum 
Dhr. E.J. van Straaten, directeur Kröller-Müller Museum

 



Club Mama Gemütlich - Christiaan Bastiaans
 

Publicaties

Club Mama Gemütlich
ISBN 978-3-86678-287-7, uitgever Kröller-Müller Museum/Kerber Verlag

herman de vries -mesa-
ISBN 978-90-73313-24-8, uitgever herman de vries/Kröller-Müller Museum

Directeur Dr. E.J. van Straaten
- Cold Storage, Vancouver. Jeff Wall (Vancouver 1946)’,
in: Bulletin van de Vereniging Rembrandt, 19 (voorjaar 2009) 1, pp. 34-36
- Anselm Kiefer Dein Aschenes Haar Sulamith’, 
in: Vereniging Rembrandt. Verrijkend & verreikend, z.p. 2009, pp. 84-86
- Zaalpaper tentoonstelling Brancusi en Co, Otterlo 2009 (ook in Engelse versie)
- Zaalpaper tentoonstelling Loes van der Horst 90 jaar, Otterlo 2009 (ook in
Engelse versie)
- Zaalpaper tentoonstelling Club Mama Gemütlich. Christiaan Bastiaans, Otterlo
2009 (ook in Engelse versie)
- ‘Loes van der Horst’, 
in: Loes van der Horst. Voor de horizon, Deventer 2009, pp. 6-7
- ‘Club Mama Gemütlich. Introduction’, 
in: Chr. Bastiaans (ed.), Club Mama Gemütlich, Bielefeld 2009, pp. 12-15
- ‘Preface’, 
in: The Flaming Soul. Van Gogh’s Drawings and Paintings, Taipei 2009, p. 6-7
- ‘The Kröller-Müller Museum and its Collections’, 
in: The Flaming Soul. Van Gogh’s Drawings and Paintings, Taipei 2009, pp. 48-
55

Restaurator schilderijen Mw. L.M. Struick van der Loeff
‘Characterisation of a Degraded Cadmium Yellow (CdS) Pigment in an Oil
Painting by Means of Synchrotron Radiation based X-Ray Techniques’, Geert
Van der Snickt, Joris Dik, Marine Cotte, Koen Janssens, Jakub Jaroszewicz, Wout
De Nolf,  Jasper Groenewegen en Luuk van der Loeff in: Analytical Chemistry,
maart 2009

Restaurator moderne kunst en sculptuur Mw. drs. S. Stigter
-‘Between concept and material. Decision-making in retrospect: conservation
treatment of a site-specific conceptual photographic sculpture by Ger van Elk’
in: Art d’aujourd’hui - Patrimoine de demain: Conservation et restoration des
oeuvres contemporaines, 13es journées d’étude de la SFIIC Paris, INP, 24-26
juni 2009, pp. 74-81

- ‘Le Mobile Home for Kröller-Müller de Joep van Lieshout. Procédés artistiques,
recherche en conservation-restauration et entretien du polyester renforcé de
fibres de verre’, Sara Zoe Kuperholc en Sanneke Stigter in: Art d’aujourd’hui -
Patrimoine de demain: Conservation et restoration des oeuvres contemporaines,
13es journées d’étude de la SFIIC Paris, INP, 24-26 juni 2009, pp. 348-349

 

 









Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009

Algemeen

Stichting Kröller-Müller Museum is op 14 maart 1928 opgericht.

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
zijn gebaseerd op aanschaffingskosten dan wel vervaardigingkosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De kunstvoorwerpen en de reproductierechten zijn voor een pro-memorie waarde
opgenomen. De kunstvoorwerpen bestaan uit kunstvoorwerpen in eigendom van de
Stichting verkregen door de fusie met de Kröller-Müller Stichting, kunstvoorwerpen die na
de verzelfstandiging van 1 juli 1994 zijn aangeschaft met behulp van bijdragen van
derden, niet zijnde bijdragen van het ministerie van OCW (51% regeling).

Onder de materiële vaste activa zijn begrepen alle vaste activa die zijn bestemd om de
uitoefening van de werkzaamheden van de stichting duurzaam te dienen.

Deze omvatten:
-materieel inclusief vervoermiddelen;
-overige inventarissen en bedrijfsmiddelen.

Waardering vindt plaats op aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen en
eventuele duurzame waardeverminderingen. Afschrijving vindt plaats in jaarlijks gelijke
termijnen. In het jaar van aanschaf wordt pro rata afgeschreven.

Voorraden

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor
incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van
een voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Samenstelling en weergave is conform Handboek Verantwoording Cultuursubsidies

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.









Bezoekers bij presentaties buiten het Kröller-Müller Museum 

Tentoonstelling 

Van Gogh, Disegni e Dipinti - Capolavori dal Kröller-Müller Museum
Museo di Santa Giulia in Brescia, Italië
18.10.2008 t/m 25.01.2009 
(verlengd t/m 08.02.2009) 

Van Gogh: the Flaming Soul 
National Museum of History, Taipei, Taiwan
11.12.2009 t/m 28.03.2010

*Totaal aantal bezoekers gedurende de tentoonstelling

**Totaal aantal bezoekers tot en met 31 december 2009

Aantal

212.325*

85.595**
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