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Kröller-Müller Museum koopt werk van Roni Horn
Het Kröller-Müller Museum heeft het werk Opposites of White uit 2006-2007 van Roni
Horn (New York 1955) aangekocht. Het werk bestaat uit twee vormen van massief
gegoten zwart en kleurloos glas, elk 50,8 x Ø 142 cm en zo’n tweeduizend kilo zwaar. De
aankoop van € 1.340.000 is mogelijk gemaakt dankzij de Vereniging Rembrandt (mede
dankzij haar Titus Fonds, haar Van Rijn Fonds, haar A. Quist-Rütter Fonds en haar P.H.
Soeters Fonds voor 20ste eeuwse Glaskunst), het Mondriaan Fonds en de deelnemers van
de BankGiro Loterij.
Het oeuvre van Roni Horn heeft verschillende raakvlakken met de collectie van het
Kröller-Müller Museum. Met als vertrekpunt de minimal art is Horn een volledig eigen,
persoonlijke weg gegaan. Binnen de veelheid aan uitingen die haar oeuvre kenmerkt
heeft het museum bewust voor een beeldbepalend sculpturaal werk gekozen. Het wordt
getoond in een van de grote doorgangsruimten in de Quistvleugel, waar van drie kanten
daglicht binnenkomt. Daglicht en contact met buiten is essentieel voor de ervaring van
het werk. ‘In daylight, there is a
complexity that comes out of
these materials that is important.
You feel it’, aldus Horn. De
verschillende tijden van de dag,
de seizoenen, zon en regen, de
wind die door de bomen blaast,
telkens toont Opposites of White
zich anders. De sterke relatie met
de natuur en de elementen maakt
het tot een echt ‘KröllerMüllerwerk’.
Roni Horn, Opposites of White, 2006-2007

Opposites of White is een monumentaal werk dat essentiële thema’s binnen het oeuvre
van Roni Horn vertegenwoordigt: identiteit als een niet vaststaand gegeven, het werken
met paren en dubbelgangers, de relatie van het werk tot de toeschouwer en het gegeven
van de voortdurende veranderlijkheid van licht, weer en wind.
Het Kröller-Müller Museum ziet Roni Horn als een kunstenaar van grote betekenis in de
hedendaagse kunstwereld. Tot nog toe is zij in Nederland alleen goed vertegenwoordigd
in Museum De Pont in Tilburg. Opposites of White is als representatief werk voor het meer
recente oeuvre van Horn dan ook een wezenlijke aanvulling voor het openbare
kunstbezit.
Op de website van de Vereniging Rembrandt wordt deze aanwinst gepresenteerd binnen
de context van Collectie Nederland: http://bit.ly/1yN8NnT.

