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Inleiding
Museum Arnhem heeft voor de jaren dat het museumgebouw aan de Utrechtseweg gesloten
is alternatief programma ontwikkeld om zo interessant aanbod te houden voor publiek en
zichtbaar te blijven. Dat aanbod bestaat uit een programma ‘buiten de muren’, waarin we het
publiek opzoeken. En uit een tijdelijke presentatieplek voor hedendaagse kunst en ontwerp,
waarin we podium blijven bieden voor kunstenaars en nieuwe ontwikkelingen.
Het jaar 2020 startte goed. Met een symbolische schop in de grond ging in februari 2020 de
bouw van het museum van start. Dat was een dubbel feestelijk moment, omdat hiermee ook
een eind kwam aan de onzekerheid of en wanneer het museum weer een museumgebouw
tot zijn beschikking zou krijgen.
Ruim een maand later, met het begin van de coronapandemie en de eerste lockdown, werd
duidelijk dat het culturele seizoen anders zou gaan lopen dan gepland. De sturing op de
doelstellingen, beleid en inhoud veranderde in het managen van een crisis. Na verloop van
tijd werd ook duidelijk dat de corona zeker nog tot eind 2020 en misschien wel langer stand
zou houden. Dit vroeg continu om aanpassing van het programma en het ontwikkelen van
uiteenlopende scenario’s. Museum Arnhem heeft een coronadraaiboek opgesteld dat telkens
is bijgesteld op basis van de meest waarschijnlijke ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen. Bij
de uitwerking is gekeken naar de volgende onderdelen: de publieksdoelstellingen, de
collectietaken, medewerkers en werkgeversverantwoordelijkheden, de bouw en de
herinrichting. Bij alles wat we bijstelden, is gelet op risico’s en beheersmaatregelen, gevolgen
voor samenwerkingspartners, afspraken met fondsen en de lopende exploitatiebegroting.
Met de gemeente Arnhem was contact over de gevolgen van corona voor het museum.
In de draaiboeken zijn de strategische doelstellingen van het museum telkens in het vizier
gehouden. Deze doelstellingen zijn vertaald in activiteitenindicatoren overeengekomen met
de gemeente. In dit verslag lichten we nader toe hoe en welke beleidsdoelstellingen Museum
Arnhem in dit coronajaar heeft kunnen realiseren aan de hand van de activiteitenindicatoren.
Daarnaast geven we een toelichting op de realisatie van de collectietaak en het
collectiebeleid1 .
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Zie Collectieplan 2018-2021voor het beleidskader
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Bijzonder is dat Museum Arnhem 100 jaar bestond in 2020. Groot uitpakken was onmogelijk
en in een crisisjaar ook ongepast. We vieren het een jaar lang met cadeaus aan de inwoners
van Arnhem. In september hebben alle inwoners een schetsboekje ontvangen met daarin
werken uit de collectie. In 2021 worden er muurschilderingen gerealiseerd in verschillende
wijken in de stad. Van de gemeente Arnhem ontving het museum ter gelegenheid van het
100-jarige bestaan een bijdrage voor een nieuw te realiseren werk in de tuin van het
museum.
In 2020 zijn de merkpropositie en de kern- en marketingdoelgroepen verder aangescherpt.
Er is in opdracht van het museum door Thonik een nieuwe huisstijl voor Museum
Arnhem ontwikkeld.

Website Museum Arnhem in nieuwe huisstijl (september 2020)
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Uitwerking beleid
Kunst & Samenleving
Het kernthema van Museum Arnhem is Kunst & Samenleving. Het museum verbindt zich
door middel van de collecties en de presentaties met de samenleving. Het kernthema is
verwoord in de missie van het museum. Deze luidt:
Museum Arnhem brengt kunst naar mensen toe: vanuit het hart. Wij zoeken daarbij
steeds naar de verbinding: met u, met de stad en met het nu. Kunst die gaat over de
samenleving en de positie van mensen is wat onze collecties realisme, hedendaagse
kunst en vormgeving verbindt. Op onze unieke locatie waar natuur- en
cultuurbeleving samenkomen, willen wij inzicht én uitzicht bieden. Wij doen dat met
een gevarieerd en gedurfd programma.
Het kernthema voeren we door in ons deelbeleid op het gebied van collecties, publiek en
organisatie en in onze strategische doelstellingen. Deze zijn vertaald in de volgende
activiteitenindicatoren:
• vergroten en verbreden publiek en vergroten rol en betekenis voor Arnhem;
• landelijk museum;
• ondernemerschap.

Collectietaak
Naast de publiekstaak, vastgelegd in de indicatoren, heeft het museum ook een taak in het
beheer van de collectie. Dit is vastgelegd in een beheerovereenkomst met de gemeente
Arnhem. In de periode van de tijdelijke sluiting lopen we onder de noemer basis op orde (zie
Collectieplan 2018-2021) in het verleden opgelopen achterstanden in het beheer van de
collecties in en worden de collecties beter ontsloten. De activiteiten in dat kader staan hier
beschreven. De overige collectieactiviteiten staan toegelicht bij de indicatoren.
Impact van Covid
Vanaf de eerste lockdown konden de collectiewerkzaamheden en –projecten met
aangepaste maatregelen voor werkzaamheden in de depots grotendeel en met enige
vertragingen doorgang vinden.
Registratie- en digitaliseringsproject
Eind 2020 is de uitvoering van het grote collectieregistratie- en digitaliseringsproject
afgerond. Begin 2021 is de eindrapportage van het project opgesteld. Deze eindrapportage
is ook de nulmeting voor het beheer van de collectie vanaf 2021. De eindrapportage is als
apart bestand toegevoegd aan dit activiteitenverslag.
Voortvloeiend uit het registratieproject zijn groepen te deselecteren objecten benoemd. In
2021 start een ontzamelproject waarin dit verder wordt uitgewerkt, uiteraard binnen de
daarvoor geldende afspraken (LAMO en beheerovereenkomst).
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Aanvankelijk zou dit project al in 2020 starten en een lange doorlooptijd hebben. In de
doorloop van de processtappen is het echter handiger om te deselecteren objectgroepen
zoveel mogelijk te bundelen en was het nodig om de hele collectie in kaart te hebben.

Collectieregistratie

Conservering en restauratie
In 2020 is een begin gemaakt met het restauratieprogramma voor de herinrichting van het
museum. Beelden uit de museumtuin en 20ste-eeuwse kunstwerken die straks in de
opstellingen komen worden gerestaureerd. Hiermee kunnen we ons straks goed presenteren
en de conditie van de collectie verhogen. Het betreft grotendeels kleinere restauraties, maar
het betreft een behoorlijke groep objecten.
Depot
Afgelopen jaar is er door het team collectiemanagement en een externe adviseur gewerkt
aan een ontwerp voor de inrichting van het depotsysteem en een programma van eisen voor
de aanbesteding van dat systeem (onderdeel van het bouwproject). Eind 2020 is gestart met
het opstellen van een projectplan voor de verhuizing van de collectie naar het nieuwe depot.
Dat plan wordt begin 2021 opgeleverd.
Bruikleenstop
Door de collectieprojecten en de voorbereiding van de verhuizing, is de collectie gedurende
de jaren van de inhaalslag minder goed beschikbaar voor derden en heeft het museum een
tijdelijke bruikleenstop. Echter, voor belangrijke tentoonstellingen en als het object goed
bereikbaar was, hebben we wel bruiklenen verstrekt.
Zie bijlage ‘’bruiklenen Museum Arnhem’’.
Schades
Er is bij werkzaamheden in de depots een kleine schade aan een meubel opgetreden en er
is tijdens het registratieproject een kopje met een geringe erfgoedwaarde kapotgegaan.
Beide objecten worden wegens geringe erfgoedwaarde niet gerestaureerd.
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Tijdens de opbouw van de tentoonstelling in Unna is een werk van Pyke Koch beschadigd.
Dat werk is gerestaureerd (verzekering Unna).
Zie bijlage ‘’schades en restauraties’’.
Onderzoek
Gevalideerde inhoudelijke kennis van de collectie is onontbeerlijk voor de presentaties, het
programma van het museum en het collectiemanagement, waaronder een adequate
collectieregistratie. Museum Arnhem beschrijft en onderzoekt gedurende de sluiting
systematisch collecties. Naast eerdere onderzoeken en beschrijvingen van de deelcollecties
sieraden en hedendaagse kunst is in 2020 de oudere kunstcollectie onderzocht (afronding in
2021). Ook is er een aanvraag ingediend bij de Vereniging Rembrandt voor onderzoek naar
de interbellum collectie; deze aanvraag is gehonoreerd. De resultaten van deze onderzoeken
vormen onderleggers voor de herinrichting van het museum en de vervolgprogramma’s van
tentoonstellingen, activiteiten en onlineprogramma’s.

Vergroten en verbreden publiek en vergroten rol en betekenis voor Arnhem
Museum Arnhem heeft een rol van betekenis voor Arnhem en omgeving. Dat vertaalt zich in
maatschappelijke (educatief, verbindend) en economische waarden.

Belangrijke strategische doelstellingen van Museum Arnhem zijn het vergroten en verbreden
van het publiek en het vergroten van de rol en betekenis van het museum voor Arnhem en
de Arnhemmers. De onderliggende gedachten zijn dat we het belangrijk vinden dat zoveel
mogelijk mensen moeten kunnen genieten van (onze) kunst en erfgoed en dat we voor de
inwoners in deze stad van betekenis kunnen zijn. Gedurende de sluiting van het museumgebouw doen we dat met een programma buiten de muren en met programmering in De
Kerk, de tijdelijke presentatieplek van Museum Arnhem. Het tentoonstellingsprogramma van
De Kerk staat toegelicht onder Landelijk Museum (zie pagina 12).
De impact van Covid
Het programma voor publiek stond als gevolg van Covid het meest onder druk. Tijdens de
lockdowns waren De Kerk en het Erfgoedcentrum gesloten. Randprogrammering in De Kerk
en het Erfgoedcentrum en veel van onze programmering bij evenementen in de stad zijn
afgelast of uitgesteld. Binnen de coronaprotocollen konden we minder bezoekers ontvangen.
Daar waar mogelijk hebben we afgelast programma alsnog in een online variant kunnen
presenteren en we hebben speciaal onlineprogramma ontwikkeld.
Hierna staan de oorspronkelijk geplande programmalijnen aangegeven, met het verloop
ervan door COVID.
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Programma buiten de muren
Gedurende de tijdelijke sluiting van het museum willen we goed zichtbaar blijven en hebben
we een alternatief programma ‘buiten de museummuren’ ontwikkeld. We zetten daarmee in
op het verbreden van ons publiek in Arnhem en omgeving en op het opbouwen van
kwalitatieve en duurzame relaties met inwoners. Dat programma bestaat uit:
• Activiteiten/programma op plekken waar potentiële doelgroepen aanwezig zijn, zoals
festivals. Afgelopen jaar is alleen de Uitnacht doorgegaan. De festivals Hoogte80, FDFA,
Ruimtekoers en Innovate zijn afgelast. Een deel van de reeds (deels) ontwikkelde
activiteiten hopen we op een ander moment als het weer kan alsnog uit te voeren.
• Met programma/activiteiten naar mensen toe gaan die niet zo snel een museum (kunnen)
bezoeken, waaronder zorginstellingen. We hebben een programma gericht op het
ophalen van herinneringen aan de hand van museumvoorwerpen. Daar waar het veilig
kon is het programma doorgegaan. Dat was extra waardevol in een periode waarin
kwetsbare ouderen geïsoleerd raken.
• Museum Arnhem heeft in 2018 een foto-opdracht in het leven geroepen. Tijdens de
sluiting van het museumgebouw presenteren we deze opdracht in openbaar gebied in de
stad. In 2020 hebben we een nieuwe foto-opdracht verstrekt aan de fotograaf Miyuki
Okuyama. Het thema was de stille stad. Dat sloot aan op deze corona periode, waarin
zeker in het begin van de uitbraak de straten leeg waren. De tentoonstelling Nightfall was
te zien in een openluchtpresentatie bij park Sonsbeek. Met de foto-opdracht geven we
Arnhems makers de kans om nieuw werk te maken en geven we ze een podium.

Nightfall – Willemsplein – fotograaf Miyuki Okuyama

Buiten de muren: online programma
Museum Arnhem heeft na de uitbraak van corona in korte tijd een thuis-programma
ontwikkeld. Ofwel: we hebben online alternatieven onderzocht van programma’s die niet
konden doorgaan en we hebben speciaal online aanbod ontwikkeld.
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Op deze manier bleven we zichtbaar, lieten we nieuwe publieksgroepen kennis maken met
het museum. Daarnaast is dat programma ook belangrijk voor museumbezoekers, die de
cultuur in deze periode heel erg missen.
• Speciaal online aanbod: Via Instagram waren er Insta Lives met Ruudt Peters en Katja
Prins. We hebben een reeks van minicolleges opgezet, waarin telkens een object/thema
uit de collectie wordt toegelicht. Deze minicolleges worden goed bekeken en zetten we in
2021 door. Als tegenwicht voor alles online hebben een serie kleurplaten laten maken
door kunstenaars, die mensen kunnen downloaden, printen en inkleuren. En met onze
kinderdirecteur hebben we een serie online workshops opgezet. Online aanbod dus, dat
je fysiek kunt doen. Ook zijn we snel ingesprongen op online platforms met virtuele
rondleidingen. Voorbeelden hiervan zijn City Life en Oost en West ontmoeten elkaar niet
(samen met Thuismuseum.nl) en Living, Forgiving, Remembering (in samenwerking met
BankGiro Loterij).
• Voor een deel van de programmering hebben we een online alternatief aangeboden. Met
CASA hadden we in het kader van City Life een animatie filmfestival georganiseerd, dat
niet kon doorgaan. Als alternatief is er gedurende een aantal weken wekelijks een
andere animatiefilm online aangeboden.. Ook de performance Old Fashioned van
kunstenaar Monali Meher werd online gepresenteerd. De slotperformance City Life door
Mirthe Dokter was live met een klein publiek en rechtstreeks te volgen via livestream. Net
als de slotperformance van Living Giving Remebemering met Ruben Monitine. Hiermee
is het bereik vele malen groter gebleken dan in een fysieke activiteit.

Online programmering: vlogs met de kinderdirecteur en mini-colleges met onderzoeker Jochem van Eijsden

We zorgen ervoor dat we de Arnhemmers en onze bezoekers aangesloten houden bij de
bouw en wat er achter de schermen in Museum Arnhem gebeurt. Via de looproute kunnen
bezoekers een kijkje nemen bij de bouw. Onder de noemer Ondertussen in Museum Arnhem
maken we korte filmpjes met items over de bouw, wat er achter de schermen in het museum
gebeurt en over ons programma. Samen met de partners – Rots Bouw en de Gemeente
Arnhem – communiceren we bijzondere momenten in de bouw online, zoals het succesvolle
uitschuifmoment van de nieuwe vleugel begin december.
Onderwijs
Onderwijs is een belangrijke doelgroep van het museum. Tijdens de sluiting van het museum
komt onderwijs naar de tentoonstellingen in De Kerk en naar het Erfgoedcentrum. Ook gaat
het museum naar scholen toe. Gedurende de lockdowns was geen schoolbezoek mogelijk.
Daarvoor in de plaats is er voor het voortgezet onderwijs online lesmateriaal ontwikkeld bij de
tentoonstellingen in De Kerk.
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Het grote MBO-project dat in 2019 van start ging, is verlengd en aangepast. In plaats van
programma voor zorg en techniek hebben we aansluiting gevonden bij burgerschap. Dit is
ongeacht opleiding of niveau een verplicht vak voor MBO-studenten. Dat maakt het nieuwe
(online) programma breed inzetbaar. Culturele identiteit en kunst vormen een goede
aanvulling bij de dimensies van sociaal maatschappelijk en vitaal burgerschap. De collectie
van Museum Arnhem beschikt over werken die naadloos bij deze onderwerpen aansluiten.

Educatie: Museum Arnhem in de klas

MBO-studenten zorg & welzijn kiezen uit collectie

Kennis over nieuw publiek
Museum Arnhem investeert in het vergroten van de eigen kennis en ervaring om nieuw en
ander publiek te trekken. Voor de openingspresentaties is een onderzoek met focusgroepen
gedaan naar wat het museum aantrekkelijk maakt voor jongere publieksgroepen.
Museum Arnhem is in 2020 aangesloten bij het platform Musea Bekennen Kleur, een
samenwerkingsverband van 31 musea en erfgoedinstellingen. Doelstelling van Musea
Bekennen Kleur is om de organisaties duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit
en inclusie te verankeren in het DNA van de erfgoedsector. De deelnemende partijen werken
gezamenlijk aan het verankeren van diversiteit en inclusie in hun dagelijkse praktijk,
toegespitst op programmering, publiek, personeel en partners. Deelname vormt een goede
start voor het verder ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Ook is het museum aangesloten bij
het vervolg van Studio i, het platform voor inclusieve cultuur. En er is een nulmeting gedaan
naar diversiteitsbeleving in het museum. De ontwikkeling van diversiteitsbeleid is een
belangrijke stap om ook nieuw en ander publiek te gaan trekken.
Koning Willem-Alexander
brengt een digitaal bezoek
aan De Kerk in het kader van
Musea Bekennen Kleur
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Arnhemse kunstenaars en ontwerpers
Daar waar mogelijk betrekken we Arnhemse kunstenaars, ontwerpers en ZZP’ers in de
kunsten. In De Kerk geven we podium aan kunstenaars uit deze omgeving in de
tentoonstellingen, zoals Mirthe Dokter in City Life en Karen Sargsyan in Living Forgiving
Remembering. In de Ontwerpwinkel (opgezet samen met OPA) verkopen we Arnhems
ontwerp. De foto-opdracht en de opdracht voor een nieuw werk in de tuin zijn gegund aan
kunstenaars uit de regio.
We werken met een flexibele schil van kunstprofessionals, zoals museumdocenten,
arthandlers, fotografen en filmers.

Interactieve rondleiding In De Kerk (Living, Forgiving, Remembering) bij het werk van Karen Sargsyan

Erfgoedcentrum
Naast de vaste opstelling en het reguliere onderwijsaanbod maakten we in het Erfgoedcentrum in het kader van de koloniale geschiedenis de tentoonstelling Oost West ontmoeten
elkaar niet. Deze tentoonstelling vormt het prille begin van het herzien van de presentaties in
het erfgoedcentrum waarin we ook aandacht geven aan het koloniale verleden en verhalen
van groepen die nu niet gerepresenteerd worden in het Erfgoedcentrum.
Daarnaast maakten we presentaties in De Sluis, waaronder het project Achter de Schermen
met bijzondere ontdekkingen uit de depots van het museum, die naar voren komen in het
registratieproject.
Regulier aanbod in het Erfgoedcentrum met onder andere het PR8 cultuurprogramma kon
door corona niet allemaal doorgaan. De groepen 5/6 en groepen 7/8 van het basisonderwijs
hebben wegens corona het Erfgoedcentrum in Rozet niet kunnen bezoeken. Als alternatief is
de Digitale scheurkalender ingezet waar collectie uit het Erfgoedcentrum is gekoppeld aan
verschillende thema's rondom lokaal erfgoed. Bij de Museumjeugduniversiteit sloten ruim 30
kinderen aan. De Sint-spelen zijn verplaatst naar de etalages van Rozet. Daar is de
slaapkamer van de Sint ingericht en via QR-codes zijn er opdrachten die kinderen ter plaatse
of thuis kunnen uitvoeren.
In het kader van de Kinderboekenweek 2020 (30 september tot 11 oktober) is er voor het
primair onderwijs een speciale kalender gelanceerd. De kalender ‘En toen’ geeft acht boeken
een extra podium, waarbij koppelingen worden gelegd naar de collectie en verhalen van de
deelnemende musea. Deze hebben we ontwikkeld in samenwerking met Airborne Museum
Hartenstein, Nederlands Openluchtmuseum, Kröller Müller Museum, Watermuseum en
Erfgoedcentrum Rozet.
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In 2020 is er samen met de partner Rozet, Gelderlandbibliotheek de richting voor een nieuwe
missie en visie voor het erfgoedcentrum opgesteld. Deze wordt verder uitgewerkt en vertaald
in een nieuw bedrijfsplan voor het erfgoedcentrum.
Zie voor het volledige overzicht de bijlagen: “programmaoverzicht” en “toelichting educatie”.
Samenwerken
Het museum vindt het belangrijk om krachten te bundelen en bij te dragen aan de
bereikbaarheid van cultuur voor brede groepen mensen, een gezond ecosysteem voor de
kunsten en de ontwikkeling van Arnhem als aantrekkelijke en vitale stad.
Museum Arnhem werkt daarom graag samen met een flink aantal vaste partners en
organisatoren van evenementen op concrete projecten. Dat zijn vaste cultuurpartners als
Rozet (Erfgoedcentrum) en State of Fashion en Sonsbeek, Museum Het Valkhof (Biënnale
Gelderland en de BIS), Hoogte80 en Focus Filmtheater (Media Art Festvial), de UITnacht,
Go Short en de Nijmeegse Kunstnacht. En dat zijn partners in onderwijs en zorg, zoals de
onderwijsgroep Quadraam, Rijn IJssel en de SWOA. Ook participeert Museum Arnhem in
bredere samenwerkingsverbanden zoals de cultuurregio 025 en de samenwerkende
modepartijen (‘modeconsortium Arnhem’), het beeldende kunst platform.
Structureel werken we samen met:
• Rozet: Erfgoedcentrum; structureel educatief aanbod, activiteiten, presentatie
erfgoedcentrum
• Stichting Sonsbeek International (leading partnership): State of Fashion, Sonsbeek
(geannuleerd in 2020)
• Museum Het Valkhof: tweejaarlijkse Biënnale Gelderland en Ontgrenzen (BIS)
• Stichting Productiehuis Plaatsmaken: Gelderland Biënnale, organisatie edities in Arnhem
• Onderwijsgroep Quadraam: educatief aanbod
• ArtEZ: wisselende projecten
• Fashion & Design Festival Arnhem: hoofdpartner (geannuleerd in 2020)
• Kröller-Müller museum: Take Over (samenwerking ArtEZ, Kröller-Müller en Museum
Arnhem), waarbij studenten dans, theater en beeldend op interactieve wijze de collectie
onder de aandacht brengen Kerk
• Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
• Age Friendly Cultural City (AFCC): project van Kunstbedrijf Arnhem met Rozet,
Gemeente Arnhem, zorg en welzijn en kunst- en cultuuraanbieders in Arnhem
• Hoogte80 (geannuleerd in 2020)
• Innovate (geannuleerd in 2020)
• Ruimtekoers (geannuleerd in 2020)
Daarnaast nemen we deel aan diverse overleggen in Arnhem en hebben we contacten met
omringende musea. Dat zijn overleggen met de cultuurpartners in Arnhem en omgeving,
waaronder het CNA, Erfgoed Gelderland, BK-overleg, strategisch mode-overleg, OKA,
Citymarketing Arnhem, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Cultuur Oost en KEK
(Kunsteducatie-Educatoren Kennisnetwerk).
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Samenwerken: UITnacht 2020: Museum Arnhem samen met artEZ en Focus aan programmering rond Body
Control en project CASA City Cinema rond de tentoonstelling City Life.

Ook is er overleg in het kader van Age Friendly Cultural City (AFCC) overleg met zorg &
welzijn en culturele instellingen, PR8 cultuurprogramma, overleg met acht Arnhemse
culturele instellingen, (Kröller Müller Museum, Introdans, Focus Filmtheater, theatergroep
Kwatta, Nederlands Openluchtmuseum, Het Gelders Orkest, Rozet en Museum Arnhem),
Stuurgroep cultuureducatie.

Landelijk Museum
Museum Arnhem geeft in zijn publieks- en collectiebeleid zijn positie als museum voor
moderne en hedendaagse kunst vorm en continueert een plek in de top van Nederlandse
musea voor moderne kunst.

Museum Arnhem kan nu niet presenteren in een museumgebouw. Daarmee is de publieksfunctie voor landelijk publiek beperkt en anders ingevuld. De tijdelijke presentatieruimte De
Kerk is landelijk van betekenis als ter zake doende plek waar nieuwe en (inter)nationale
ontwikkelingen in kunst en ontwerp te zien zijn.
Daarnaast zoeken we naar andere manieren om de collectie (inter)nationaal en voor de stad
goed onder de aandacht te houden, zoals het presenteren van de collectie elders en het
steeds beter ontsluiten van de collectie.
De impact van corona
De presentaties in De Kerk en het Erfgoedcentrum moesten volgens de coronarichtlijnen
sluiten tijdens de lockdowns in de periodes van 13 maart tot 3 juni en vanaf 15 december. In
de maanden dat De Kerk en het Erfgoedcentrum geopend waren, is er gewerkt binnen het
museumprotocol. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in De Kerk en het Erfgoedcentrum.
Binnen de coronarichtlijnen konden minder bezoekers tegelijkertijd worden ontvangen.
Datzelfde gold voor de presentaties van de collectie van Museum Arnhem op andere locatie.
Er is continu geschoven in de programmering. In De Kerk is een tentoonstelling uitgevallen
(Sonsbeek20) en is het programma verschillende malen aangepast. De tijd en de
menskracht die daarvoor nodig was, heeft tot enige vertraging geleid in de voorbereiding van
de herinrichting van het museum.
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De Kerk
Met in een normale situatie een stijgende lijn van bezoekersaantallen en toenemende
landelijke mediabelangstelling is De Kerk van Museum aangeslagen. De eerste
tentoonstelling in 2020 City Life liep tot de lockdown goed. Deze tentoonstelling ging over
Mensen & de urbane realiteit, waarbij Internationale kunstenaars uiteenlopende aspecten
van en perspectieven op leven en overleven in de steeds groter wordende steden
verbeelden.
Omdat de tentoonstelling in het kader van Sonsbeek20 verviel en City Life nog maar enkele
weken te zien was geweest, hebben we City Life verlengd. In september, in aansluiting op de
marketgarden-herdenkingen, heeft Abner Preis speciaal voor Museum Arnhem de
augmented reality installatie Blowing through the curtains gemaakt. Dit werk is drie weken te
zien geweest. Daarna presenteerden we Living Forgiving Remembering, met werken van
zeventien internationale kunstenaars van verschillende continenten waarin verzoening,
tolerantie en herinneren centraal staan. Deze tentoonstelling reist door naar de Kunsthalle in
Bergen, Noorwegen.
Het randprogramma bij de presentaties in De Kerk van lezingen, discussie, performances,
workshops is als gevolg van Covid deels komen te vervallen of in een online variant
doorgegaan. (Zie bijlage ‘’programma-overzicht’’).

Blowing through the Curtains (presentatie die aansluit bij Market Garden-herdenkingen)

Sonsbeek 2020
Sonsbeek 2020 is een jaar uitgesteld. We hebben in samenspraak met Sonsbeek
onderzocht of de tentoonstelling die het museum in het kader van het partnership zou
organiseren wel doorgang kunnen vinden. Door het verloop van de coronacrisis bleek dit niet
mogelijk. Sonsbeek is uitgesteld naar 2021. De tentoonstelling die was ontwikkeld, zal dan
verspreid over verschillende locaties in Arnhem te zien zijn. Fondsen zijn hierover
geïnformeerd.
Media Art Festival
In 2019 heeft Museum Arnhem in Focus Filmtheater naar aanleiding van het verschijnen van
een boek over videokunst in Nederland eenmalig een mediakunst festival georganiseerd.
Museum Arnhem heeft belangrijke media kunstwerken in zijn collecties.
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Dit heeft ertoe geleid dat Museum Arnhem in samenwerking met Focus Filmtheater en met
ArtEZ jaarlijks een mediakunst festival organiseert, waarin niet de geschiedenis aan bod
komt, maar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe makers getoond worden. Als gevolg van
corona is de eerste editie van dit nieuwe festival uitgesteld (nu voorzien in het najaar van
2021).
De collectie op reis
Om delen van de collectie te tonen en mensen kennis te laten maken met de werken van
Museum Arnhem, presenteert het museum zijn collectie elders. Zo was er een
tentoonstelling van 54 meesterwerken van Museum Arnhem te zien in Duitsland, eerst in
Haus Opherdicke in Unna, daarna bij Kunstsammlung Gera en tot slot in het Stedelijk
Museum in Breda. Door de corona protocollen en de lockdowns zijn de tentoonstelling in
Gera en Brede beperkt of zelfs nog niet zichtbaar geweest.
Verzamelbeleid
De collectievorming van het museum vindt plaats binnen het thema Kunst & Samenleving.
Het aankoopbeleid is vastgelegd in het collectie- en aankoopbeleidsplan 2020-2021. Ons
verwervingsbeleid actuele kunst richt zich op onder meer gender, ecologie, migratie, diverse
culturele perspectieven en kritische reflectie op postkoloniaal denken. Museum Arnhem
verzamelt (inter)nationaal, waarbij het extra aandacht heeft voor Arnhemse kunst van
(inter)nationale betekenis. Met het verzamelbeleid versterkt Museum Arnhem zijn positie als
landelijk kunstmuseum. In 2020 zijn werken verworven van internationale, landelijke en
lokale kunstenaars en ontwerpers. Op het gebied van sieraden en het interbellum zijn
diverse aanwinsten geweest, passend in de ambities om deze collecties te versterken. Graag
verwijzen we naar de bijlage ‘’aanwinsten’’ voor het totale overzicht met verwervingen.

Iris Kensmill – Protester #1-24

Ted Noten – Crow

Berthe Edersheim Zittend naakt voor de spiegel

Van Collectie naar Connectie
Nu het registratieproject is afgerond, kunnen er ook projecten ontwikkeld worden voor een
betere ontsluiting van de collectie naar publiek. De nieuwe website van het museum heeft
een collectiepagina, die de komende jaren ook beter geladen gaat worden. En we hebben
een plan opgesteld voor toepassingen waarmee het publiek op een associatieve manier door
de collectie gaan. Dit omdat de standaard opzet in databases met thesauri voor publiek vaak
moeilijk doorzoekbaar en niet aantrekkelijk is. Voor de uitvoering van dat plan zijn voor de
eerste fasen fondsen aangevraagd en toegekend. In 2021 start de uitvoering.
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Openingspresentaties
In de tweede helft van 2020 zijn de voorbereidingen voor de openingspresentaties hard van
start gegaan. Het museum pakt uitvoerig uit met de eigen collecties en laat deze in de volle
breedte zien aan de hand van verschillende thema’s.
Landelijke en regionale overleggen
Medewerkers van Museum Arnhem spelen met regelmaat een rol in (landelijke) overleggen
of gremia, zoals adviseur van het Mondriaan Fonds, voorzitter van de Nederlandse
kostuumvereniging en bestuurslidmaatschap van de Museumvereniging. (Zie bijlage
nevenfuncties medewerkers).

In het Efgoedcentrum: Oost en West ontmoeten elkaar… niet

Ondernemerschap
Eigen inkomsten

Omdat het museum niet beschikt over een museumgebouw zijn de mogelijkheden voor het
verwerven van publieksinkomsten beperkt. Het museum blijft voor activiteiten en de
herinrichting onverminderd fondsen werven.
Impact Covid
Museum Arnhem heeft tijdens de lockdowns de bezoeklocaties van het museum moeten
sluiten en weer heropend in de periode dat bezoek wel mogelijk was. Er zijn aanpassingen
aan de gebouwen en de tentoonstellingen gedaan en andere maatregelen voor een veilig
museumbezoek voor bezoekers en voor museumwerkers. Ook voor de werkzaamheden in
de depots zijn aanvullende maatregelen genomen om veilig te kunnen werken.
Medewerkers van het museum van wie de werkzaamheden niet locatie gebonden zijn,
werken zoveel mogelijk thuis. Het museum voorziet in middelen en materialen om goed thuis
te kunnen werken. De werkomgeving van het museum is versneld overgezet naar de cloud
en er zijn mogelijkheden ingericht om online te kunnen vergaderen.
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De invloed op de bezoekaantallen was groot. Het museum kon veel minder bezoekers
ontvangen. (Zie pagina 17 voor de bezoekersaantallen).
Corona heeft in 2020 geen grote invloed gehad op het bouwproject. Museum Arnhem heeft
in 2020 de gevolgen van de coronacrisis financieel goed kunnen opvangen. Omdat het
museum niet de beschikking had over een museumgebouw met horeca en winkel, was de
schade uit publieksinkomsten beperkt. De kosten om de vereiste coronamaatregelen te
nemen waren te overzien. Programmaonderdelen konden niet doorgaan en De Kerk was
gesloten. Hierdoor maakte het museum op andere onderdelen minder kosten. Het museum
heeft om die reden weinig steun aangevraagd.
Fondsen
Museum Arnhem heeft in 2020 projectbijdragen ontvangen van onder meer (in willekeurige
volgorde): De Nederlandse Kostuumvereniging, Fonds21, Mondriaanfonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Stichting Ondernemersfonds Arnhem, Stichting voordekunst, Rabobank
Stimuleringsfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Rembrandt (mede
dankzij haar Ekkart Fonds), VSBfonds en Zabawas.
Ook de Provincie Gelderland heeft een toezegging gedaan voor 2021. Deze bijdrage zal
opgenomen worden in de jaarstukken van 2021.
BankGiro Loterij
Sinds 2010 is Museum Arnhem vaste partner van de BankGiro Loterij. Museum Arnhem
gebruikt de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij voor aankopen van kunstwerken, het
uitvoeren van restauraties en het presenteren van de collectie. Museum Arnhem reserveert
in overeenstemming met de BankGiro Loterij een deel van de bijdrage voor de nieuwe
collectiepresentatie na heropening van het museum.
BIS
In 2020 heeft Museum Arnhem samen met Museum Het Valkhof een aanvraag gedaan in het
kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Deze is met een
positief advies beoordeeld door de Raad voor Cultuur en is toegekend door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze bijdrage voor de periode 2021-2024 wordt
een gezamenlijk project met Museum Het Valkhof (Nijmegen) in de periode 2021-2024
uitgevoerd. Dit project heet Ontgrenzen. Museum Arnhem is penvoerder in deze
samenwerking.
Vrienden
Daarnaast wordt het museum gesteund door de Vereniging van Vrienden van Museum
Arnhem (VVMA). Zij tonen zich ook tijdens de periode van sluiting een waardevolle partner
en organiseren voor haar donateurs diverse excursies, rondleidingen en lezingen rondom de
collectie van het museum en de programmering in De Kerk, voor zover dit binnen de
coronamaatregelen mogelijk was.
Naast particuliere vrienden heeft het museum in 2020 zijn propositie voor zakelijke vrienden
voorbereid. In 2021 worden de statuten van een bestaande, maar stille steunstichting
gewijzigd en worden de eerste zakelijke vrienden geworven.
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Herinrichting
De voorbereidingen voor de herinrichting van het museum na oplevering van het gebouw
zijn in 2020 stevig ingezet. De projectstructuur is opgezet. Voor de openingspresentaties is
een projectleider herinrichting aangetrokken en zijn de thema’s vastgesteld. De collecties van
het museum vormen het uitgangspunt voor de openingspresentaties. Er is een plan
ontwikkeld voor de tuin van het museum inclusief een voorlopig ontwerp van de tuin door
Karres & Brands. Het ontwerptraject voor de publieksgebieden is gestart. Hiervoor is
studio Modijefsky geselecteerd.
Voor de werkgebieden achter de schermen is een programma van eisen voor de inrichting
van de kantoren ontwikkeld en is het ontwerp voor de inrichting van de depots
opgeleverd. Voor de verhuizing van de collecties is een projectleider aangetrokken.
Kunstenaarshonoraria & fair practice en werkgeverschap.
Museum Arnhem onderschrijft de richtlijnen voor kunstenaarshonoraria en doet met
regelmaat een beroep op de experimenteerregeling kunstenaarshonoraria van het
Mondriaan Fonds. Deze regeling hield op in 2020. Museum Arnhem blijft uiteraard
kunstenaars, maar ook ZZP’ers een fatsoenlijk honorarium betalen.
Het museum volgt de museum CAO. In 2020 is het medewerkershandboek van het museum
geactualiseerd.
Bezoekgegevens
In 2020 heeft De Kerk in totaal 10.853 bezoekers getrokken; hiermee zijn de begrote
aantallen ondanks corona gerealiseerd. Het Erfgoedcentrum trok 12.841 bezoekers.
Buiten De Kerk en het Erfgoedcentrum hebben nog in totaal 4.078 gasten, studenten en
leerlingen deelgenomen aan programma’s van Museum Arnhem. Offline waren dat 907
bezoekers. En 1.044 mensen hebben deelgenomen aan livestream events.
In onderwijsverband hebben naast bezoek aan de Kerk en het Erfgoedcentrum nog 2.127
leerlingen en studenten deelgenomen aan het onderwijsprogramma: Museum Arnhem op
bezoek bij de scholen en online-alternatieven.
Hiermee hebben totaal 27.772 mensen de museumlocaties bezocht of deelgenomen aan
een van de activiteiten van het museum buiten de muren of via een livestream.
Leerlingen in onderwijsverband
Het coronavirus en de daaruit voortkomende maatregelen laat het onderwijs steeds
schakelen tussen protocollen. Voor ons educatieprogramma hebben we in 2020 steeds
gezocht om flexibel om te gaan met de (on)mogelijkheden binnen het onderwijs. Het heeft
gezorgd voor een uitbreiding van ons aanbod naar een online variant. Met onze
programma's in de klas lopen we voorop. Door de sluiting van het museum hadden we
al programma's ontwikkeld voor in de klas binnen het primair en voortgezet onderwijs en het
MBO. Tijdens de lockdowns konden we een snel alternatief ín de klas bieden aan de klassen
die De Kerk wilde bezoeken. In totaliteit hebben 4.231 leerlingen deelgenomen aan
programma’s in de klas en in De Kerk. Als gevolg van corona is er minder geboekt en in
totaal waren er annuleringen voor 2.154 leerlingen.
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Bereik
Museum Arnhem presenteert zijn collectie ook elders. In Duitsland hebben 7.973 mensen de
tentoonstelling Wundersam Wirklich gezien in Unna en in Gera.
Naast de livestreams met directe deelnemers zijn er 46.317 views geweest van het onlineprogramma van Museum Arnhem.
Mede dankzij de online-programma’s stijgt het bereik van Museum Arnhem
op social media. De verschillende platforms hebben opgeteld 24.000 volgers, ten
opzichte van 17.350 vorig jaar. Het bezoek aan de website is met 14.000 bezoeken
toegenomen; nu 139.000 ten opzichte van 125.000 vorig jaar.
Mediawaarde
De totale berichtgeving in de media in 2020 bestond uit 755 berichten met een media-waarde
van € 1.493.486 euro en het totale bereik: 73.200.000.
Openingstijden
De coronamaatregelen en de lockdowns (in de periodes van 13 maart tot 3 juni en vanaf 15
december) hebben uiteraard invloed op de toegankelijkheid en de openingstijden. In
de maanden dat De Kerk en het Erfgoedcentrum geopend waren, konden er binnen de
coronarichtlijnen minder bezoekers tegelijkertijd worden ontvangen. Regulier was De Kerk 30
uur per week geopend, verdeeld over vijf dagen per week. Het Erfgoedcentrum was 48 uur
per week geopend verdeeld over gemiddeld zes dagen per week.
Het kantoor is eind 2019 verhuisd naar een andere tijdelijke locatie en is nu gevestigd aan de
Broekstraat. De museumorganisatie is alle werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar.

Slotperformance City Life met Mirthe Dokter in De Kerk
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Bijlagen bij Activiteitenverslag Museum Arnhem - 2020:
•
•
•
•
•
•

Programmaoverzicht Museum Arnhem
Toelichting Educatie
Nevenfuncties medewerkers
Overzicht aanwinsten
Overzicht bruiklenen
Overzicht schades en restauraties
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Bijlage bij activiteitenverslag 2020 – Museum Arnhem
Programmaoverzicht 2020 – buiten de muren
Erfgoedcentrum - Het verhaal van Arnhem & omgeving 20 november 2017 t/m 31 december 2020
Het Erfgoedcentrum in Rozet vertelt het verhaal van Arnhem en omgeving in een permanente
presentatie met behulp van objecten en multimediale presentaties. Vanuit de actualiteit vertellen
Arnhemmers verhalen over (hun) objecten die samen een beeld geven van Arnhem en omgeving, de
bewoners, hun gebruiken en hun geschiedenis. Het Erfgoedcentrum is een samenwerking tussen
Museum Arnhem en De Gelderland Bibliotheek.
UITnacht 24 januari 2020
De Arnhemse Uitnacht is een avond vol kunst, cultuur en uitgaan. De Kerk was tot middernacht open
en publiek kon gratis naar binnen om de tentoonstelling Body Control en een drieledig programma te
bezoeken. Multidisciplinaire kunstenaar en artistiek onderzoeker Julius Thissen vertelde in
doorlopende rondleidingen over zijn relatie en persoonlijke ervaringen als trans en genderqueer
(individu in het licht van de tentoonstelling) De Take Over waarbij studenten van ArtEZ in de wereld
van body objecten doken en een workshop creëerden om zelf body objecten te maken. De
grensverleggende Arnhemse ontwerpstudio MAISON the FAUX nam het publiek mee in een
performatieve tour door de drie werelden van de expositie: Buitenmenselijk, Menselijk en
Bovenmenselijk.
Pop-up tentoonstelling - Achter de schermen 1 februari 2020 t/m 1 april 2021
Zolang Museum Arnhem vanwege uitbreiding en vernieuwing gesloten is, maakt een speciaal team
van registratiemedewerkers gebruik van de gelegenheid om de totale collectie in kaart te brengen. De
registratiemedewerkers komen tijdens hun monnikenwerk prachtige objecten tegen. In deze pop-up
tentoonstelling in Rozet werd iedere maand een van die bijzondere ontdekkingen getoond met het
verhaal van de onderzoeker erbij.
Fototentoonstelling - Nightfall 15 augustus 2020 – 18 oktober 2020
Museum Arnhem presenteerde veertien fotowerken van de Japanse fotograaf Miyuki Okuyama in
Sonsbeek Park. Onderwerp van Nightfall is de lege stad Arnhem tijdens quarantainetijd. Okuyama
ging in opdracht van Museum Arnhem in het voorjaar van 2020 bijna dagelijks op pad met haar
camera om de nieuwe dynamiek in de stad vast te leggen: vrij van menselijk verkeer en in bijzondere
verstilling. In de tentoonstelling zijn beelden te zien van bekende Arnhemse plekken, zoals een leeg
Arnhem Centraal en het Airborneplein in ruststand.
Off the Walls – Go Short 10 september 2020
In samenwerking met Museum Arnhem transformeerde het Nijmeegse filmfestival Go Short diverse
muren in Arnhem tot een gigantische bioscoop voor korte films. Bezoekers konden een wandelroute
door Arnhem volgen, die langs deze korte films leidden.
The Big Draw Arnhem 17 t/m 20 september 2020
The Big Draw is een wereldwijd evenement rondom tekenen en creativiteit. Museum Arnhem
ontwikkelde samen met Rozet een divers (workshop)programma voor jong en oud, gegeven door
Arnhemse kunstenaars. De workshops vonden plaats in de binnenstad van Arnhem.
Fotoproject - Vertel me alles 18 september 2020 – 31 augustus 2021
Haar allereerste Bevrijdingsdag in Nederland, jaren geleden, vulde de Arnhemse fotografe Negin
Zendegani niet echt met blijdschap, maar vooral met herinneringen aan haar eigen vlucht uit haar
thuisland Iran. Het bracht haar op het idee voor het fotoproject Vertel me alles, waarin ze vluchtelingen
van nu samenbracht met hen die in de Tweede Wereldoorlog ook huis en haard moesten verlaten.
Vertel me alles is een augmented reality expositie die te zien is met de ART+ app. Met de app kunnen
bezoekers een route door de Arnhemse binnenstad volgen en de levensgrote portretten bekijken.

Tentoonstelling in Erfgoedcentrum - Oost en west ontmoeten elkaar niet - 25 september 2020
t/m 1 oktober 2021
De kijk op de koloniale geschiedenis wordt nog te vaak beperkt tot het witte, Nederlandse perspectief.
Historische bronnen zijn in veel gevallen schaars en tegenstrijdig. Het is van belang om je voortdurend
kritisch af te vragen: wie vertelt wat? En welk verhaal horen we helemaal niet? Deze tentoonstelling
wil de blik openen en het perspectief verruimen. Uit de historische collectie van Museum Arnhem en
Rozet selecteerde Museum Arnhem voor deze tentoonstelling objecten die verhalen vertellen over
oost en west.
Tentoonstelling in Stedelijk Museum Breda - Realisten 19 december 2020 t/m 5 april 2021
Omdat Museum Arnhem gesloten is vanwege renovatie en uitbreiding, kan een selectie uit de vaste
presentatie tot 2022 rondreizen. Stedelijk Museum Breda grijpt deze unieke kans aan om deze
tentoonstelling in Noord-Brabant te tonen. In Stedelijk Museum Breda is vanaf 19 december 2020 de
tentoonstelling Realisten – Meesterwerken uit Museum Arnhem te zien, met schilderijen en tekeningen
van Ali Goubitz, Nola Hatterman, Raoul Hynckes, Dick Ket, Pyke Koch en Jan Mankes. Vanwege de
coronamaatregelen is deze tentoonstelling nog niet open geweest voor publiek.
Looproute bouw Museum Arnhem 1 juli t/m heden
Geïnteresseerd publiek kan de verbouwing van Museum Arnhem van dichtbij meebeleven. Er is een
speciale route langs de bouwplaats toegankelijk voor iedereen, geopend van dinsdag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur. Langs de route staan informatiepanelen met foto's en allerlei
wetenswaardigheden over de bouw, over het museum zelf en over de prachtige plek aan de voet van
de stuwwal.
100 jaar Museum Arnhem 24 september 2020 t/m heden
Op 24 september 2020 bestond Museum Arnhem 100 jaar. De traktatie van Museum Arnhem bestond
uit een schetsboekje aan de bewoners van Arnhem (huis-aan-huis verspreid) om eigen creativiteit te
bevorderen en Arnhemmers mee te nemen in het verhaal van het museum.
Videoserie: Ondertussen in Museum Arnhem 1 november 2019 t/m heden
In de videoserie Ondertussen in Museum Arnhem kan ons publiek de vernieuwing van Museum
Arnhem op de voet volgen. Deze video bestaat uit een update over de bouw aan de Utrechtseweg en
toont bijzondere tentoonstellingen en activiteiten die buiten de museummuren plaatsvinden. Om de
twee à drie maanden wordt deze korte video op de online kanalen van Museum Arnhem & Rots Bouw
gedeeld. De video wordt ingezet als voorvertoning in Focus Filmtheater.

Programmaoverzicht 2020 - De Kerk Museum Arnhem
Body Control (2 november 2019 t/m 26 januari 2020)
Museum Arnhem presenteerde Body Control: sieraden en mode op de grens van de mens. Deze
nieuwe tentoonstelling toonde een verrassende combinatie van recent sieraad- en modeontwerp van
circa 100 internationale vormgevers en kunstenaars. Body Control reageert op actuele
maatschappelijke kwesties rondom de maakbaarheid en grenzen van het menselijk lichaam. Er
werden rondleidingen gegeven door Julius Thissen en Theodoor Adriaans. Zij vertelden alles over de
werken en delen hun persoonlijke visie op de ontwerpen die in Body Control te zien zijn. In een
gelijknamige podcastserie ging Dennis Gaens in gesprek met makers uit de tentoonstelling. De eerste
aflevering was met Anne-Karlijn van Kesteren, curator van de tentoonstelling, daarna volgden
afleveringen met ontwerpers Charissa van Dijk, Ted Noten en Katja Prins. Ook is er speciale app
ontwikkeld met extra informatie over de kunstenaar en de kunstwerken. Gedurende de tentoonstelling
was de extra informatie ook na te lezen op de website.

City Life (8 februari 2020 t/m 23 augustus 2020)
Museum Arnhem toonde de tentoonstelling City Life. Mensen & de urbane realiteit. Internationale
kunstenaars verbeeldden uiteenlopende aspecten van en perspectieven op leven en overleven in de
steeds groter wordende steden, met werk van onder andere Martin Roemers, Michael Wolf, Nadine
Stijns en Mirthe Dokter. Vanwege corona was de tentoonstelling van 14 maart tot en met 2 juni
gesloten en werd daarom verlengd tot en met 23 augustus. Als aanvulling op de tentoonstelling
verzorgde Mirthe Dokter boetseersessies voor haar werk Het Volk der Introverten. De door het publiek
geboetseerde hoofdjes werden onderdeel van de tentoonstelling. De boetseersessies vonden tijdens
de lockdown online plaats. Als afsluiting van de tentoonstelling verzorgde Mirthe een eindperformance
samen met twee performers en een klein koor. Bij deze eindperformance was een select aantal
deelnemers van de eerdere boetseersessies aanwezig, overig publiek kon de performance per
livestream volgen.
Blowing the curtains & Unending Lightning (20 augustus 2020 t/m 20 september 2020)
Jaarlijks herdenkt Arnhem de hele maand september De Slag om Arnhem, de slag die zo bepalend is
geweest voor het laatste oorlogsjaar in Nederland en de rest van Europa. Voor Museum Arnhem
maakte multimedia kunstenaar Abner Preis in virtual en augmented reality een artistieke interpretatie
van deze beruchte slag. Het werk werd na tentoonstelling aangekocht door Museum Arnhem.
Unending Lightning van Cristina Lucas laat met beelden zien wat luchtaanvallen in de hele wereld
sinds 1912 teweegbrengen. De video-installatie bestaat uit drie grote videoprojecties die synchroon
lopen. De video's duren in totaal meer dan zeven uur. Op het middelste scherm is een wereldkaart te
zien. Op de plaatsen van de bominslagen verschijnt een zwarte vlek. Op het linkerscherm loopt de
teller met burgerslachtoffers. Op het rechter scherm zijn beelden te zien van de media uit die tijd. Het
werk kan worden opgevat als een monument dat de toeschouwer herinnert aan de vele slachtoffers
van oorlogsgeweld.
Living, Forgiving, Remembering 4 oktober 2020 t/m 28 februari 2021
De tentoonstelling Living, Forgiving, Remembering bracht werk bij elkaar van zeventien internationale
kunstenaars van verschillende continenten waarin verzoening, tolerantie en herinneren centraal staan.
Het programma werd aangevuld met diverse activiteiten: ontmoetingen onder leiding van Erik Hagoort,
de performance Old Fashioned van Monali Meher, de voorstelling Schitterende Schaduw van Farida
Nabibaks en Questo Animato É Sovversivo van Ruben Montini. Diverse culturele partners uit Arnhem
haakten aan bij het thema van de tentoonstelling met hun eigen programma, waaronder Oostpool,
Focus Filmtheater en Rozet. De tentoonstelling was twee weken gesloten in oktober en sloot vanaf 5
november de deuren vanwege corona. Een deel van de performances kon nog fysiek doorgang
vinden. De performance Old Fashioned werd online uitgezonden.

Programmaoverzicht 2020 – Online
Online colleges door wetenschappelijk onderzoeker Jochem van Eijsden
Museum Arnhem beschikt over een grote collectie oude kunst. Dit toont het museum, gezamenlijk met
de collectie van de Gelderland Bibliotheek, in het Erfgoedcentrum in Rozet. Wetenschappelijk
onderzoeker Jochem van Eijsden van Museum Arnhem doet onderzoek naar deze historische
kunstobjecten. Hij vertelt in een reeks mini colleges over de vondsten die hij doet tijdens zijn
speurwerk van kunst tot 1900.
Kleurplaten door Arnhemse kunstenaars
Speciaal voor Museum Arnhem hebben zes kunstenaars een kleurplaat ontworpen die gratis te
downloaden zijn vanaf de website van Museum Arnhem.
Online activiteiten City Life
Een online rondleiding door de tentoonstelling City Life, in samenwerking met Thuismuseum.nl.
Kunstenaarsvideo’s, waarin kunstenaars achter de werken het publiek meenemen naar de verhalen
achter hun kunstwerken in de tentoonstelling ‘City Life’. Deze verhalen verschijnen in de online
videoserie.

WINACTIE | Hoe is jouw City Life?
We hebben ons publiek gevraagd hoe hun City Life er tijdens lockdown uit ziet. Ze konden hun leven
op een creatieve manier (kunstwerk, gedicht, foto, een rap of video) insturen. Er zijn ontzettend veel
mooie inzendingen gekomen. De beste drie inzendingen zijn opgenomen in de tentoonstelling toen De
Kerk weer openging.
City Cinema
Museum Arnhem en architectuurcentrum CASA presenteerden in samenwerking met Kloosterkino
CITY CINEMA, een serie van korte animatiefilms online over samenleven in de stad. Aanleiding
hiervoor is zowel de expositie City Life. Mensen en de Urbane Realiteit als het CASA-jaarthema De
Gedeelde Stad.
Livestream Slotperformance City Life
Een livestream van de slotperformance door Mirthe Dokter, met acteurs en een klein koor. Vanwege
een beperkt publiek konden overige geïnteresseerden de performance via livestream volgen. De
performance was ook achteraf te bekijken.
Video's van de kinderdirecteur
Onze kinderdirecteur Doutsen Wierda (10) neemt een maand lang elke week een duik in onze
museumcollectie en bedenkt daarbij een leuke doe-opdracht, met materialen die (bijna) iedereen in
huis heeft. Ook vertelt ze hoe ze deze bijzondere tijd beleeft.
online filmprogramma – onderdeel Beeldende Kunst Arnhem
Er helemaal tussenuit van Inge Meijer was de keuze van Museum Arnhem voor het online
filmprogramma van Beeldende Kunst Arnhem. In deze film worden de dagelijkse beslommeringen en
ergernissen in het leven van een aantal mensen op een camping in beeld gebracht. Deze film was
een beperkte tijd gratis online te bekijken.
Online rondleiding door de tentoonstelling Living, Forgiving, Remembering
Een livestream rondleiding, gegeven door conservator Mirjam Westen, in samenwerking met BankGiro
Loterij. De rondleiding was ook achteraf te bekijken.
Online performance Old Fashioned
De performance Old Fashioned van kunstenaar Monali Meher heeft als uitgangspunt een hoop van
zo'n 700 kilo aardappelen die over de vloer van De Kerk lagen. Op de aardappels staan negatief
beladen woorden geschreven, zoals woede, agressie, angst, haat. Bezoekers werden in eerste
instantie uitgenodigd om samen met Monali Meher de aardappels te schillen: van hun giftige ‘huid’ te
ontdoen. De Kerk moest echter sluiten vanwege de coronamaatregelen. Monali was op 8 november
aanwezig om in haar eentje een deel van haar aardappels te schillen. De registratie van het hele
project is te zien op de website van Museum Arnhem.
Online rondleiding door de tentoonstelling Oost en west ontmoeten elkaar niet
Een bespreking van vijf objecten in de tentoonstelling, in samenwerking met Thuismuseum.nl.
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toelichting Educatie Museum Arnhem
Museum Arnhem zet het educatieprogramma breed uit, van kleuters in de klas tot aan verzorgingstehuizen in verschillende wijken in Arnhem. Zo behouden we de band met het onderwijs en is er
tijdens de sluiting ruimte om samen met nieuwe partners uitdagende programma's te ontwikkelen.
Deze werkwijze sluit aan bij de nieuwe koers die Museum Arnhem heeft ingezet en erop gericht is om
kunst midden in de samenleving te plaatsen. Met ons educatieprogramma bereiken we een
dwarsdoorsnede van de samenleving; op school en in de wijk. Deze activiteiten vormen een
essentiële component in onze ambitie een breed en divers publiek te bereiken.
Het coronavirus en de daaruit voortkomende maatregelen zet de wereld op z’n kop. Ook voor ons
educatieprogramma hebben we in 2020 steeds alles gedaan om flexibel om te gaan met de
(on)mogelijkheden binnen het onderwijs en zorginstellingen. Het heeft gezorgd voor een divers online
aanbod voor het onderwijs en individuele bezoekers. Met onze programma's in de klas lopen we
voorop, door de sluiting van het museum hadden we al verschillende programma's ontwikkeld voor het
primair en voortgezet onderwijs en het MBO. Onze ervaring en werkwijze hebben we gedeeld met
collega musea. Hieronder per doelgroep een toelichting op de verschillende educatieprogramma's en
samenwerkingen.
Overzicht aantallen
ONDERWIJS
gerealiseerd

geannuleerd

inschatting

gederfd

0

0

80

80

Leerlingen primair onderwijs

1850

814

2664

814

Leerlingen voortgezet onderwijs

1043

105

1478

435

Studenten MBO

142

410

632

490

Studenten hoger onderwijs

92

20

292

200

Onderwijsprogramma's EGC

24

805

829

805

3151

2154

5975

2824

gerealiseerd

geannuleerd

inschatting

gederfd

Volwassenen

114

250

721

607

Kwetsbare ouderen

228

288

516

288

Educatie overig EGC

36

25

61

25

Workshops

313

728

881

728

TOTAAL

691

1291

2179

1648

DOELGROEPEN
BSO

TOTAAL
EDUCATIE OVERIG
DOELGROEPEN

In 2020 hebben in totaal 3842 personen deelgenomen aan de educatieve programma’s, waarvan
3151 in onderwijsverband en waarvan 691 deelnemers waren aan een overige educatieve activiteit.
Van maart t/m augustus is ook een inschatting gemaakt van de gederfde aantallen wegens corona.
Omdat dit steeds lastiger werd om goed vast te stellen is dit vanaf september losgelaten en zijn
daarna weer alleen de gerealiseerde (en geannuleerde) aantallen bijgehouden.

Primair onderwijs
Het primair onderwijs bedienen we onder meer vanuit het Pr8 Cultuurprogramma, een convenant dat
uniek is in Nederland. Acht Arnhemse culturele organisaties (Kröller Müller Museum, Introdans, Focus
Filmtheater, theatergroep Kwatta, Nederlands Openluchtmuseum, Het Gelders Orkest, Erfgoedcentrum Rozet en Museum Arnhem) zijn een samenwerking aangegaan met een groot aantal scholen.
Alle leerlingen nemen elk jaar deel aan een activiteit van één van deze instellingen. De activiteiten zijn
vast onderdeel van het curriculum van de school. Na acht jaar is elke leerling bij elke kunstinstelling op
bezoek geweest. In 2020 zijn we naar de kleuters toe gegaan, onze museumdocenten verzorgden
interactieve lessen in de klas. De leerlingen van groep 7 en 8 ontvingen we in de tijdelijke
presentatieruimte De Kerk, zij kregen een interactieve tour langs de werken van de tentoonstelling
Living, Forgiving, Remembering. Tijdens de lockdown in het najaar zijn de museumdocenten met een
alternatief Museum Arnhem programma de klassen ingegaan.
Digitale scheurkalender, bijzonder online kunsteducatieaanbod op school
In het kader van de Kinderboekenweek 2020 (30 september tot 11 oktober) is er voor het primair
onderwijs een speciale kalender gelanceerd. De kalender En toen geeft 8 boeken een extra podium,
waarbij koppelingen worden gelegd naar de collectie en verhalen van de deelnemende musea. Deze
hebben we ontwikkeld in samenwerking met Airborne Museum Hartenstein, Nederlands
Openluchtmuseum, Kröller Müller Museum, Watermuseum en Erfgoedcentrum Rozet.
Erfgoedcentrum
De groepen 5/6 en groepen 7/8 van het basisonderwijs hebben wegens corona het Erfgoedcentrum in
Rozet niet kunnen bezoeken. Als alternatief is de Digitale scheurkalender ingezet waar collectie uit het
Erfgoedcentrum is gekoppeld aan verschillende thema's rondom lokaal erfgoed. De ontvangst van het
basisonderwijs maakt deel uit van het convenant (pr8programma). Alle leerlingen nemen elk jaar deel
aan een activiteit van het aanbod van de acht grote culturele instellingen in Arnhem. Deze activiteiten
zijn een vast onderdeel van het curriculum van de school.
Voortgezet onderwijs
Museum Arnhem werkt samen met de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam. Door deze
samenwerking bouwt het museum aan een duurzame relatie met de onderwijssector in Arnhem en
omgeving. Dit jaar is een groot educatieproject rond de tentoonstelling Living, Forgiving,
Remembering in De Kerk ontwikkeld. In september kregen docenten een workshop van exposerend
kunstenaar Karen Sargsyan. Hierdoor kregen ze inzicht in de werkwijze van deze kunstenaar. Ruim
900 leerlingen – van VMBO 1 tot VWO 6 – kregen vervolgens een interactieve rondleiding in De Kerk,
waarin ze thema’s besproken zoals vergeven en herinneren. Daarna zijn de docenten samen met 35
klassen aan de slag gegaan om net als Karen Sargsyan maskers en figuren te maken van papier. De
werken zijn gefotografeerd door fotograaf Niek Michel.
Vanaf december zou een selectie van het werk te zien zijn in de tentoonstelling in De Kerk, maar
wegens de tijdelijke sluiting van musea tijdens de tweede lockdown zijn de professionele foto’s
gepresenteerd in een online expositie Verzoening.
Bij de tentoonstellingen City Life en Living, Forgiving, Remembering zijn in het kader van Covid-19
online museumlessen ontwikkeld, die door leerlingen tijdens thuisonderwijs onder begeleiding van de
eigen docent doorlopen konden worden. Deze lessen bestonden uit inhoudelijke vragen rond een
selectie aansprekende kunstwerken uit de tentoonstelling en uitdagende doe-opdrachten.
Verder verzorgden we rondleidingen voor voortgezet onderwijs in onze tijdelijke presentatieruimte De
Kerk. Daarnaast hebben de museumdocenten de sieradenles Collectie in de klas meerdere keren
verzorgd op scholen. De architectuurroute door Arnhem is door 225 leerlingen gevolgd. Deze

buitenactiviteit, die begeleid wordt door eigen docenten, bleek geschikt om in te zetten wanneer we
geen groepen konden ontvangen in De Kerk wegens Covid-19.
Juniorrondleiders
Eerste- en tweedejaarsleerlingen van het Montessori College Arnhem volgden een keuzecursusprogramma bij Museum Arnhem. Drie keer per jaar worden leerlingen in een 10-weekse training
opgeleid tot juniorrondleiders. De opgedane kennis en eigen ontdekkingen zijn verwerkt in een
eindrondleiding voor medeleerlingen, ouders, docenten en overige bezoekers. Wegens Covid-19 heeft
deze eindrondleiding alleen in februari plaatsgevonden (in Erfgoedcentrum Rozet). Eén reeks is
helemaal geannuleerd en de laatste twee reeksen in De Kerk zijn halverwege ook geannuleerd
wegens Covid-19.
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Ruimtelijk vormgeven
Studenten van de Creatieve industrie, richting Ruimtelijk vormgeven, hebben in een 10-weekse
lessenreeks producten ontworpen voor de Ontwerp Winkel Arnhem. De eerste les werden ze
ontvangen in De Kerk en kregen een rondleiding en introductie op de locatie. Ze bekeken de
producten van Arnhemse ontwerpers in de Ontwerp Winkel Arnhem. Tijdens de afsluiting
presenteerden de studenten de nieuwe producten met een korte pitch en een mooi vormgegeven
product inclusief verpakking.
Museum Arnhem komt naar je toe!
Binnen het MBO is er een grote vraag naar cultuuronderwijs. Daarom ontwikkelden we, in co creatie
met Rijn IJssel, een innovatief kunsteducatieprogramma: Museum Arnhem komt naar je toe. We
brengen de collectie letterlijk binnen de leefwereld van de studenten door een selectie werken met de
Museum Arnhem Bus mee de klas in te nemen. Door de Covid-19 hebben we het vervolg van dit
programma verplaatst naar 2021.
Zorg & Welzijn
In 2020 is er, in co-creatie met Rijn IJssel een nieuwe lessenreeks ontwikkeld voor MBO-studenten
Zorg en Welzijn. In de reeks gaan de studenten aan de hand van werken uit de collectie in gesprek
met ouderen rond het thema ‘familie’. Jongeren komen daarmee actief in contact met de collectie én
doen ervaring op in de beroepspraktijk. In september organiseerden we een pizzabijeenkomst voor
studenten en docenten waarbij zij konden kiezen welke werken uit de collectie uitgangspunt zouden
worden in de lessenserie. Deze werken worden vervoerd in speciale transportkisten in de Museum
Arnhem Bus en getoond op locatie, zowel op school als in verzorgingstehuizen en
dagbestedingslocaties in de stad. Door Covid –19 zijn de lessen verplaats naar april 2021 en starten 4
klassen van Rijn IJssel met deze reeks.
Hoger Onderwijs
ArtEZ
Stagiaires
Jaarlijks begeleiden we meerdere stagiaires die werkervaring willen opdoen in het buitenschoolse
werkveld. Alle stage zijn doorgegaan en de studenten hebben onlinelessen gerealiseerd voor het
voortgezet onderwijs. Daarnaast geven we jaarlijks een introductie op kunsteducatie en het
educatiebeleid. De studenten ontvingen we in onze presentatieruimte De Kerk waarin de verschillende
overdrachtsmethodieken werden toegepast en besproken.
Derde- en vierdejaars studenten van ArtEZ hebben gewerkt aan een publieksprogramma voor en
jongvolwassen tijdens het jaarlijkse project ‘Take over’. Dit is een samenwerking met ArtEZ en Kröller
Müller-Museum, waarbij studenten dans, theater en beeldend op interactieve wijze de collectie onder

de aandacht brengen van families in het KMM en voor bewust 20-30igers in De Kerk. Aansluitend bij
de tentoonstelling Body Control hebben de studenten workshops en een interactieve activiteit
ontwikkeld voor onze bezoekers tijdens de Arnhemse Uitnacht.
ArtEZ; Accreditatie
In maart zijn de bacheloropleidingen – waaronder de opleiding Docent Beeldende Kunst en
Vormgeving (DBKV) - van de academie voor Art & Design Arnhem geaccrediteerd. Hiervoor zijn de
opleidingen bezocht door de visitatiecommissie van de AeQui (evaluatiebureau voor het hoger
onderwijs). De commissie beoordeelt die dag de kwaliteit van de opleiding zowel op basis van een
zelfevaluatie die de opleiding heeft geschreven als op basis van de gesprekken die de commissie bij
haar bezoek met verschillende betrokkenen zal voeren. Behalve studenten, docenten en
afgestudeerden is het werkveld een belangrijke gesprekspartner voor de commissie. Teamleider
educatie heeft deelgenomen aan de visitatiecommissie in het panel van de opleiding DBKV. Eén van
de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen is de aansluiting van het programma van de opleiding
op het werkveld.
Volwassenen
Museum Arnhem op bezoek
Tijdens de sluiting van het museum zijn zes KIJKwijzers getraind en ingewerkt om interactieve
programma's te verzorgen op locatie in zorginstellingen in de wijk. Dit programma is speciaal
ontwikkeld voor kwetsbare ouderen die vaak niet zelfstandig een museum kunnen bezoeken. In
samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Arnhem en de Driegastenhuizen Groep hebben we een
programma ontwikkelt dat past binnen het activiteitenaanbod voor ouderen. Een keer in de week gaan
ze op pad, geheel zelfvoorzienend met een pilotenkoffer met beamer, box en tablet. Aan de hand van
de collectie zijn er thema’s uitgewerkt zodat er steeds een nieuw gesprek kan ontstaan over kunst en
herinneringen. In 2020 is het teams met twee KIJKwijzers uitgebreid en zijn er boven de 12 thema's
die er al waren 6 nieuwe thema's ontwikkeld. Wegens Covid-19 hebben helaas 24 van de 43
activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wel zijn er vanuit educatie mini-colleges over de collectie
en andere videomateriaal vanuit Museum Arnhem aangeleverd voor Arnhems Uurtje Cultuur, een
digitaal initiatief vanuit Rozet voor Arnhemse ouderen.
Workshops Het Volk der Introverten
Aansluitend bij de tentoonstelling City Life in De Kerk hebben zijn samen met kunstenaar en
theatermaker Mirthe Dokter workshops opgezet. Met haar project Het Volk der introverten wil Mirthe
de zichtbaarheid van de 'ongeziene mens' in de samenleving vergroten. Tijdens workshopsessies
hebben deelnemers van hompjes klei hoofdjes gekleid die onderdeel werden van de tentoonstelling.
Bezoekers van het museum konden zich inschrijven voor workshops, maar daarnaast is hierin ook
samengewerkt met (maatschappelijke) organisaties in de stad zoals het AZC, Kunstportaal en
daklozenopvang Het Kruispunt. In het voorjaar zijn er twee boetseerworkshops georganiseerd via een
livestream waar 160 deelnemers aan mee hebben gedaan.
Educatie algemeen
Doutsen Wierda, 10 jaar oud, van basisschool Confetti in Arnhem-Zuid was in 2020 de kinderdirecteur
van Museum Arnhem. Zij helpt het museum door mee te denken, advies te geven en het aanbod voor
kinderen te testen. Doutsen heeft in haar functie veel werk verzet, waaronder het testen van de
interactieve museumles in De Kerk en de Digitale Scheurkalender rond de Kinderboekenweek, samen
met haar klasgenoten. Daarnaast heeft ze in het voorjaar, toen veel kinderen thuiszaten wegens
Covid-19, verschillende vlogs opgenomen met leuke doe-opdrachten aan de hand van kunstwerken
uit collectie.
MuseumJeugdUniversiteit
Museum Arnhem sluit ook dit jaar weer aan met een college als onderdeel van de
MuseumJeugdUniversiteit. Tijdens de vernieuwing van het museum hebben we het programma

verplaatst naar het Erfgoedcentrum in Rozet. Ruim 30 kinderen tussen de 9 tot en 12 jaar volgden op
zondag 25 oktober het college over de middeleeuwen. Het programma van deze interactieve colleges
organiseren we samen met Nederlands Openlucht Museum, Museum Bronbeek, Airborne Museum,
en het Nederlands Watermuseum. In 2020 was Museum Arnhem penvoerder en onderhielden wij alle
contacten met deelnemers en de musea.
Dag van de Arnhemse Geschiedenis
Jaarlijks vindt in oktober de Dag van de Arnhemse geschiedenis plaats. Een evenement boordevol
activiteiten voor jong en oud. Helaas is het evenement in 2020 niet mogelijk. In plaats daarvan
brengen we gezamenlijk een krant uit. Een krant over de Arnhemse (cultuur-)geschiedenis en over
online en offlineactiviteiten die verspreid over de maand oktober plaatsvinden. Een papieren versie
van de krant werd, als bijlage bij de Arnhemse Koerier, in het eerste weekend van oktober in heel
Arnhem verspreid. In de krant lees je uitgebreide informatie over onlineactiviteiten en tentoonstellingen
die je op eigen gelegenheid kon bezoeken en rondleidingen, lezingen en voorstellingen voor kleine
groepen. Wij zorgen voor de cover en een groot artikel over de tentoonstelling Oost-West ontmoeten
elkaar niet in het Erfgoedcentrum Rozet. Krant gemist, www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl
De Sint Spelen in de etalage
Het zijn historische tijden, alles gaat anders. De Sint komt in het land, maar zonder feestelijk onthaal in
de stad. Het Erfgoedcentrum is wel betrokken met aanbod voor de jongste kinderen, de activiteiten
zijn verplaatst naar de etalage van Rozet. Daar is de slaapkamer van de Sint ingericht en via QRcodes zijn er opdrachten die kinderen ter plaatse of thuis kunnen uitvoeren.
Zomerschool Arnhem
In 2020 hebben we voor het eerst programma aangeleverd voor de Zomerschool. De Zomerschool
heeft als doel om leerlingen, die een extra steuntje kunnen gebruiken, een mooi programma in de
zomervakantie aan te bieden. Dit jaar draaide de Zomerschool, door de gevolgen van corona,voor het
eerst op twee locaties: Arnhem-Noord (De Werf) en -Zuid (De Spil). 160 leerlingen deden mee,
inclusief de kinderen van het AZC en nieuwkomers. Bij het thema klimaat verzorgen wij de
meerdaagse workshop: Klerezooi, een educatieproject over duurzame mode. Met de productie van
jeans als voorbeeld en onderzoeksmiddel om kinderen te laten nadenken over de verschillende
facetten van de fast fashion industrie om zo de impact die de jeans industrie aan de andere kant van
de wereld heeft invoelbaar te maken. Ook gingen ze aan de slag met het recyclen en upcyclen van
hun spijkerbroek
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Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Brokke, Enno
GM 2020.001

Veen, Julie
Henriëtte
Eugénie van
der

Titel /Datering
Objectnaam

Eitjes in Kastje
1981

Materiaal en techniek

olieverf doek

schilderij

Kleurrijk Abstract
1930

olieverf doek

schilderij

Afmetingen

Verwervingsmethode, bron, -datum

legaat
hoogte43.7 cm
breedte43.7 cm

Deinum, P.

aankoop
hoogte57.2 cm
breedte65.6 cm

kunstveiling.nl
2020-02-26

GM 2020.002

Zweden,
Johan van
GM 2020.003

Portretbuste Johan
van der Woude

schenking
brons gesteente

1949
buste
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hoogte53 cm
breedte23 cm

Woude, Berend
Boudewijn van der

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Zellweger,
Christoph
GM 2020.004

Zellweger,
Christoph
GM 2020.005

Popolitova,
Darja
GM 2020.006

Titel /Datering
Objectnaam

Excess 189
2012
accessoire

Excess 193
2012
accessoire

Body Trigger
2017

Materiaal en techniek

glas
laserprint

glas
laserprint

rubber zilver

sieraad
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Afmetingen

Verwervingsmethode, bron, -datum

aankoop
hoogte14 cm
breedte4 cm

Galerie Vicaversa
2020-02-18

aankoop
hoogte14 cm
breedte4 cm

Galerie Vicaversa
2020-02-18

aankoop
hoogte60 cm
breedte3.5 cm

Popolitova, Darja
2020-02-18

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Popolitova,
Darja
GM 2020.007

Titel /Datering
Objectnaam

Digital Detox Brush
2019

Materiaal en techniek

zilver chromed bio-plastic

sieraad

Afmetingen

aankoop
hoogte56 cm
breedte6.5 cm

Nude Jade Pierced
Tai, Hansel

2018

GM 2020.008.1

sieraad (draagbaar
object)

jade roestvrij staal

2018

GM 2020.008.2

sieraad (draagbaar
object)

jade roestvrij staal
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Popolitova, Darja
2020-02-18

aankoop
hoogte7 cm
breedte6 cm

Nude Jade Pierced
Tai, Hansel

Verwervingsmethode, bron, -datum

Tai, Hansel
2020-02-18

aankoop
hoogte12 cm
breedte4 cm

Tai, Hansel
2020-02-18

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Titel /Datering
Objectnaam

Materiaal en techniek

Afmetingen

Nude Jade Pierced
Tai, Hansel

2018

GM 2020.008.3

sieraad (draagbaar
object)

Gispan, Keren
GM 2020.009

Gispan, Keren
GM 2020.010

Gispan, Keren
GM 2020.011

Day After
2019

jade roestvrij staal

synthetisch marmer zilver

broche
Semi-Precious
2019

2019

aankoop
hoogte12 cm
breedte4 cm

Tai, Hansel
2020-02-18

aankoop
Gispan, Keren
2020-02-18

synthetisch marmer staal

broche
Control

Verwervingsmethode, bron, -datum

aankoop
Gispan, Keren
2020-02-18

synthetisch marmer staal

broche

aankoop
Gispan, Keren
2020-02-18
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Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Titel /Datering
Objectnaam

Materiaal en techniek

Afmetingen

Breasts
Rähtel, Sari

2016

GM 2020.012.1

sieraad (draagbaar
object)

agaat zilver

aankoop
hoogte34.5 cm
breedte17.5 cm

Adam’s Apple
Rähtel, Sari

2016

GM 2020.012.2

sieraad (draagbaar
object)

Kanellopoulos
, Vicky
GM 2020.013

Don’t Be a Pussy,
Hop In!

agaat zilver

zilver staal

2019
broche
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Verwervingsmethode, bron, -datum

Rähtel, Sari
2020-02-18

aankoop
hoogte14 cm
breedte12.5 cm

Rähtel, Sari
2020-02-18

aankoop
hoogte2.5 cm
breedte3 cm

Kanellopoulos, Vicky
2020-02-18

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Kensmil, Iris
GM 2020.014

Prins, Katja
GM 2020.015

Prins, Katja
GM 2020.016

Verheijden,
Donna
GM 2020.017

Titel /Datering
Objectnaam

Protester #1-24
2017

Materiaal en techniek

papier (vezelproduct)
houtskool (medium)

tekening

Inventarium
2002

2004

Verwervingsmethode, bron, -datum
aankoop

hoogte183 cm
breedte205 cm

Galerie Ferdinand van
Dieten
2020-01-16

zilver porselein

broche

Machines are us

Afmetingen

zilver plastic

broche

Kiss the Sky - Eye
Trick the I

schenking
hoogte53 cm
breedte63 cm

Prins, Katja
2020-04-14

schenking
hoogte54 cm
breedte65 cm

Prins, Katja
2020-04-14

aankoop
speelduur18 min.

2019

Verheijden, Donna
2020-02

videokunst
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Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Ket, Dick
GM 2020.019

Fernandes,
Priscila
GM 2020.020

Fernhout,
Edgar
GM 2020.021

Meurs,
Harmen
GM 2020.022

Titel /Datering
Objectnaam
Portret
1910

Materiaal en techniek

papier (vezelproduct)
potlood (medium)

tekening
For a Better World
2012

videoband (materiaal)

Afmetingen

schenking
hoogte36.5 cm
breedte29.7 cm

speelduur8.19
min.

videokunst

Witte Kelkjes
1936

Kurpershoek, W.
2020-06-02
aankoop
CINNNAMON
2020-06-09

olieverf doek

schilderij

Zittend naakt voor de
spiegel

Verwervingsmethode, bron, -datum

olieverf doek

1929
schilderij
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legaat
hoogte45 cm
breedte40.5 cm

Schreuder, S.
2020-06-09

aankoop
hoogte92 cm
breedte73.5 cm

Kunsthandel Wijdemeren
2020-07-07

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Surie, Coba
GM 2020.023

Edersheim,
Berthe
GM 2020.025

Edersheim,
Berthe
GM 2020.026

Edersheim,
Berthe
GM 2020.028

Titel /Datering
Objectnaam
Zonder titel
1930

Materiaal en techniek

olieverf doek

schilderij

Zelfportret
1930

Afmetingen

schenking
hoogte120.4 cm
breedte145.3 cm

1930

1930

2020-07-07

Familie Edersheim
2020-07-06

aankoop

olieverf doek

Familie Edersheim

schilderij

Portret van familie

Familie Surie

aankoop

olieverf doek

schilderij

Liggend naakt

Verwervingsmethode, bron, -datum

2020-07-06

olieverf doek

schilderij
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aankoop
hoogte88 cm
breedte115 cm

Familie Edersheim
2020-07-06

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Edersheim,
Berthe
GM 2020.029

Edersheim,
Berthe
GM 2020.034.1

Edersheim,
Berthe
GM 2020.034.2

Titel /Datering
Objectnaam

Stilleven met
citroenen

Materiaal en techniek

Afmetingen

aankoop

olieverf doek

Familie Edersheim

1930

2020-07-06

schilderij

Experimenteel
zelfportret

acryl doek

1930

aankoop
hoogte40 cm
breedte33 cm

schilderij

Experimenteel
zelfportret

Verwervingsmethode, bron, -datum

acryl doek

1930
schilderij
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Familie Edersheim
2020-07-06

aankoop
hoogte42 cm
breedte30 cm

Familie Edersheim
2020-07-06

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Edersheim,
Berthe
GM 2020.034.3

Edersheim,
Berthe
GM 2020.035

Edersheim,
Berthe
GM 2020.036

Titel /Datering
Objectnaam

Experimenteel
zelfportret

Materiaal en techniek

acryl doek

1930

Afmetingen

aankoop
hoogte49 cm
breedte30 cm

schilderij

Gemartelde jood
1930

waterverf doek

aquarel

Pindaverkoper
1930

waterverf doek

aquarel
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Verwervingsmethode, bron, -datum

Familie Edersheim
2020-07-06

aankoop
hoogte35 cm
breedte45 cm

Familie Edersheim
2020-07-06

aankoop
hoogte45 cm
breedte35 cm

Familie Edersheim
2020-07-06

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Edersheim,
Berthe
GM 2020.037

Edersheim,
Berthe
GM 2020.038

Edersheim,
Berthe
GM 2020.039

Titel /Datering
Objectnaam

Mijnwerker Borinage
1935

Materiaal en techniek

houtskool (charcoal)
papier (vezelproduct)

tekening

Vrouwportret
1935

potlood (medium) papier
(vezelproduct)

tekening

Zwarte man met
streepjesbroek

olieverf doek

1936
schilderij
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Afmetingen

Verwervingsmethode, bron, -datum

aankoop
hoogte65 cm
breedte50 cm

Familie Edersheim
2020-07-06

aankoop
hoogte40 cm
breedte31 cm

Familie Edersheim
2020-07-06

aankoop
hoogte80 cm
breedte51 cm

Familie Edersheim
2020-07-06

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Baluschek,
Hans
GM 2020.040

Kessler,
Beppe
GM 2020.041

Preis, Abner
GM 2020.042

Titel /Datering
Objectnaam

Konzert im Lazarett
1915
tekening

4 jaargetijden broche
2016

Materiaal en techniek

papier (vezelproduct) inkt
tekenen

goud nikkelzilver

broche

Blowing through the
curtains

virtual reality

2020

Afmetingen

Verwervingsmethode, bron, -datum

aankoop
hoogte25 cm
breedte18 cm

KiewitKunst
2020-10-14

aankoop
hoogte6 cm
breedte5 cm

Galerie Rob Koudijs
2020-10-19

aankoop
speelduur7 min.

Preis, Abner
2020-09-28

videokunst
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Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Feer, Anneke
van der
GM 2020.043

Noten, Ted
GM 2020.044

Okuyama,
Miyuki
GM 2020.045.1

Okuyama,
Miyuki
GM 2020.045.2

Titel /Datering
Objectnaam

Wasvrouwen
1930

Materiaal en techniek

2019

olieverf doek

hoogte70 cm
breedte60 cm

dierlijk materiaal hout

foto barietpapier

2020

aankoop
hoogte32 cm
breedte35 cm

foto barietpapier

2020
foto
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Noten, Ted
2020-09-18
aankoop

hoogte65 cm
breedte98 cm

foto
Nightfall
(Willemsplein,
Arnhem)

Kunsthandel Simonis &
Buunk
2020-09-29

beeldhouwwerk
Nightfall (Centraal
Station Arnhem)

Verwervingsmethode, bron, -datum
aankoop

schilderij

Crow

Afmetingen

Okuyama, Miyuki
2020-12-10
aankoop

hoogte65 cm
breedte98 cm

Okuyama, Miyuki
2020-12-10

Afbeelding

Vervaardiger
Objectnummer

Soenassa,
Emiria
GM 2020.046

Velde, Henri
van de
GM 2020.047

Titel /Datering
Objectnaam

A woman picking
fruit

Materiaal en techniek

Afmetingen

Verwervingsmethode, bron, -datum

aankoop
olieverf doek

1940

hoogte35 cm
breedte29.2 cm

Venduhuis der notarissen,
Den Haag

schilderij

2020-11-25

Portret van een
Indonesische dame

aankoop
olieverf doek

1949
schilderij

hoogte75 cm
breedte59.5 cm

Venduhuis der notarissen,
Den Haag
2020-11-25
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Bijlage bij activiteitenverslag 2020 – Museum Arnhem
Bruiklenen (uitgaand) Museum Arnhem
UITGELEEND IN 2020
Museum Gouda, Buiten Schilderen (26-02-2019 tot 17-01-2021)

Bilders, Johannes Warnardus

Landschap met water, Gelderland

Bilders, Gerard

Bosgezicht met vijver

Bilders, Gerard

Weidelandschap bij Opheusden

Bilders-van Bosse, Maria

Gezicht op Oosterbeek-Laag

Gabriël, Paul

De Hemelse Berg bij Oosterbeek

Maris, Matthijs

De dode eik bij Wolfheze

Mauve, Anton

Landschap bij Oosterbeek

Bilders, Gerard
Bosgezicht
Museum Gouda, Buiten Schilderen (26-02-2019 tot 17-01-2021)
Bilders, Johannes Warnardus

De zich spiegelende berk

Museum Gouda, Stilleven! Van Vincent van Gogh tot Erwin Olaf (van 11-12-18 tot 28-02-2021)
Ket, Dick – schilderij

Stilleven met de hand

Mankes, Jan – schilderij

Vaas met jasmijn

Roosenboom, Margaretha – schilderij

Stilleven van rozentakken

Hynckes, Raoul – schilderij

La bête noire ( het zwarte beest)

Kunstsammlung Gera, Wundesam Wirklich. Magischer und Neorealismus aus den Niederlanden (27-032020 tot 18-06-2020)
Hynckes, Raoul

Stilleven met twee schedels

Hynckes, Raoul

Bloemen

Ket, Dick

Dubbelportret van de schilder en zijn vader

Ket, Dick

Stilleven met flessen en eieren

Ket, Dick

Stilleven met rode lap

Ket, Dick

Stilleven met druiventros

Ket, Dick

Zelfportret met baret

Ket, Dick

Stilleven met viool

Ket, Dick

Stilleven met bessen

Koch, Pyke

Nocturne

Koch, Pyke

Poésie de minuit

Mankes, Jan

Zelfportret

Mankes, Jan

Zelfportret met uil

Mankes, Jan

Vader

Mankes, Jan

Vader

Mekkink, Johan

Stilleven met fluit
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Mekkink, Johan

Portret van Willem H. Berkhemer

Mekkink, Johan

Mijn moeder

Mekkink, Johan

Mijn vader

Mekkink, Johan

In memoriam Dick Ket

Mekkink, Johan

Stilleven met zelfportret

Schuhmacher, Wim

Planten en insecten op duingrond

Schuhmacher, Wim

Stilleven met muilezelskelet in landschap

Schuhmacher, Wim

Mijn moeder

Toorop, Charley

Herfststilleven

Toorop, Charley

Klein kindje (portret John Fernhout als baby)

Toorop, Charley

Stilleven met aardappelen, flesch en vruchten

Willink, Carel

Meisje met bal

Willink, Carel

Wilma met kat

Willink, Carel

Het gele huis

Willink, Carel

Zelfportret

Willink, Carel

De maraboes

Willink, Carel

Château en Espagne

Ket, Dick

Zelfportret

Ket, Dick

Zelfportret

Ket, Dick

Zelfportret, 1936

Ket, Dick

Zelfportret

Ket, Dick

Zelfportret

Ket, Dick

Hynches-Schumacherstilleven

Ket, Dick

Portret mevr. M.A.E. (Agnes) Maas-van der Moer

Ket, Dick

Zelfportret met baret.

Ket, Dick

Zelfportret (masker)

Hatterman, Nola

Stilleven met borstplaat

Hynckes, Raoul

Zelfportret

Koch, Pyke

Vrouwen in de straat

Toorop, Charley

Stilleven met bloemen en vruchten

Toorop, Charley

Voetballer

Mekkink, Johan

Portret van evangeliste Mej. Coos Bekkenkamp

Mekkink, Johan

Stilleven met dode ekster

Goubitz, Ali

Aquarel

Hatterman, Nola

Jazz

Ket, Dick

Donderdagmorgen

Ket, Dick

Atelierinterieur te Ede

Goubitz, Ali

Portret van Wil Gronert

onbekend

Bord

Kunstmuseum Den Haag, Koninklijk Blauw (21-03-2020 tot 22-11-2020)
Onbekend (AB 8282)

Pot met deksel

2

De metaale Pot; Lambertus van Eenhoorn

Pot

Gorcums Museum, Monument voor de BKR (28-11-2020 tot 03-10-2021)
Ali Goubitz

Zelfportret

Stedelijk Museum Breda, Wudersam Wirklich Breda (19-12-2020 tot 04-04-2021)
Hynckes, Raoul

Stilleven met twee schedels

Hynckes, Raoul

Bloemen

Ket, Dick

Dubbelportret van de schilder en zijn vader

Ket, Dick

Stilleven met flessen en eieren

Ket, Dick

Stilleven met rode lap

Ket, Dick

Stilleven met druiventros

Ket, Dick

Zelfportret met baret

Ket, Dick

Stilleven met viool

Ket, Dick

Stilleven met bessen

Koch, Pyke

Nocturne

Koch, Pyke

Poésie de minuit

Mankes, Jan

Zelfportret

Mankes, Jan

Zelfportret met uil

Mankes, Jan

Vader

Mankes, Jan

Vader

Mekkink, Johan

Stilleven met fluit

Mekkink, Johan

Portret van Willem H. Berkhemer

Mekkink, Johan

Mijn moeder

Mekkink, Johan

Mijn vader

Mekkink, Johan

In memoriam Dick Ket

Mekkink, Johan

Stilleven met zelfportret

Schuhmacher, Wim

Planten en insecten op duingrond

Schuhmacher, Wim

Stilleven met muilezelskelet in landschap

Schuhmacher, Wim

Mijn moeder

Toorop, Charley

Herfststilleven

Toorop, Charley

Klein kindje (portret John Fernhout als baby)

Toorop, Charley

Stilleven met aardappelen, flesch en vruchten

Willink, Carel

Meisje met bal

Willink, Carel

Wilma met kat

Willink, Carel

Het gele huis

Willink, Carel

Zelfportret

Willink, Carel

De maraboes

Willink, Carel

Château en Espagne

Ket, Dick

Zelfportret

Ket, Dick

Zelfportret

Ket, Dick

Zelfportret, 1936

Ket, Dick

Zelfportret

3

Ket, Dick

Zelfportret

Ket, Dick

Hynches-Schumacherstilleven

Ket, Dick

Portret mevr. M.A.E. (Agnes) Maas-van der Moer

Ket, Dick

Zelfportret met baret.

Ket, Dick

Zelfportret (masker)

Hatterman, Nola

Stilleven met borstplaat

Hynckes, Raoul

Zelfportret

Koch, Pyke

Vrouwen in de straat

Toorop, Charley

Stilleven met bloemen en vruchten

Toorop, Charley

Voetballer

Mekkink, Johan

Portret van evangeliste Mej. Coos Bekkenkamp

Mekkink, Johan

Stilleven met dode ekster

Goubitz, Ali

Aquarel

Hatterman, Nola

Jazz

Ket, Dick

Atelierinterieur te Ede

Goubitz, Ali

Portret van Wil Gronert

Ket, Dick

Donderdagmorgen

Hynckes, Raoul

Twee katrollen

Schuhmacher, Wim

Zelfportret

Langdurige bruiklenen (uitgaand)
Vereninging Hendrick de Keyser, vaste opstelling (11-05-18 tot 01-06-23)
Wolfsen, Aleida - schilderij

Portret van Johs. Battista Bartolotti van den Heuvel

Wolfsen, Aleida - schilderij

Portret van Geertruida Dorothea van Golstein

Steun Stichting Arnhemse Gasthuizen, vaste opstelling (04-07-18 tot 04-07-23)
Gröninger, Gerhard – sculptuur

Oude man

Gröninger, Gerhard – sculptuur

Oude vrouw

Koninklijk Penningkabinet, vaste opstelling (29-01-1951 - heden)
onbekend (GM 05403.2)

Elf zilveren munten

Witte Villa Sonsbeek, vaste opstelling (01-01-1953 - heden)
onbekend (GM 06048)

plafond, afkomstig uit de Oeverstraat 52

Paleis het Loo, vaste opstelling (17-12-1953 - heden)
Kooi, Willem Bartel van der – schilderij

Portret van Koning Willem I (1772-1843)

Gemeente Arnhem, vaste opstelling (05-01-1966 - heden)
GM 03119

Wapenbord (bovenlicht)

GM 20229

Vier sleutelstukken

T 00072

Vier gehengen

T 00073

Deurknop

T 00074

Twee deurkloppers

4

T 00075

Console voor moerbalken

T 00076

Zes Haardstenen

T 00077

Twee Haardstenen , plavuizen en tufsteen

T 00083

Vier muurankers

T 00084

Haardschaar

T 00085

Grendelslot

T 00086

Vijf lansen

GM 02848

Schoorsteenplaat

GM 03013

Haardplaat

GM 03143

Sabel

GM 03145

Sabel

GM 03156

Kruisboog

GM 05178

Vijf muurankers

GM 05312

Haardplaat

GM 11380

Klok

GM 03015

Kandelaar

Gemeente Duiven, vaste opstelling (1967 – heden)
F. Denise

Landschap bij Otterlo (?)

I. van Eysinga

Overstroming van de Rijn

I. van Eysinga

Rivierlandschap

B. Ferwerda

De wondanseiken bij Wolfhese

A. Markus

Arnhem gezien vanuit het westen

C. le Roy

Stronk in het woud

Gemeente Arnhem, vaste opstelling ( 05-01-1968 – heden)
81 objecten (zie bruikleendossier voor object
gegevens)
Gemeente Elst, vaste opstelling (1968 – heden)
onbekend (GM 01084)

Gelders Landschap

Groninger Museum, vaste opstelling (1968 – heden)
C. Pronk

Farmsum

Rijksarchief in Gelderland, vaste opstelling (05-01-1970 - heden)
GM 10784

Zegeldoos

Dordrechts Museum, vaste opstelling (1970 – heden)
A. Schouman

Huis te Herjansdam

J. de Beijer

Huis te Langerak

H. Tavenier

Huis te Killesteyn

G. Smak Gregoor

Huis Develstein

Museum Bronbeek, vaste opstelling (1972 – heden)
Onbekend (GM 07366)

Beeld

Waalse Kerk, vaste opstelling (1972 – heden)
GM 07335

Tweedelige hoekkast

5

Streekmuseum De Roode Tooren, vaste opstelling ( 1973 – heden)
onbekend (Gm 07039)

Markententsterton met draagband

onbekend (GM 05341)

Drinkkan

onbekend (GM 02427)

Kruik

onbekend (GM 02594)

Kogelpot

onbekend (GM 02773)

Voorraadpot

onbekend (GM 05798)

Schenkkan

Het Nederlands Jachtmuseum, vaste opstelling (1975 – heden)
onbekend (GM 03155)

Kruisboog

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, vaste opstelling (1983 – heden)
306 objecten waarvan een deel retour, zie
voor details bruikleendossier
R.C.J.E. de Nerée tot Babberich, vaste opstelling (1985 – heden)
G.D. Gratama

Portret van C.K.H. de Nerée tot Babberich (1880-1909)

Groninger Museum, vaste opstelling (1991 – heden)
onbekend (GM 02362)

Fles

onbekend (GM 00049.3)

Bord

Paleis Het Loo, vaste opstelling (1992 – heden)
220 objecten zie voor details bruikleendossier
Stadsmuseum Harderwijk, vaste opstelling (05-01-1994 – heden)
onbekend (GM 02890)

Staf van de pedel van de hogeschool van Harderwijk

Rademaker, Abraham

Harderwijk - de Akademie tot Harderwyk, te zien van
de plaats in 't klooster

Andriessen, Christiaan

De oratie van Carel Jacob Baer van Slangenburg op 11
juni 1806 in promotiezaal van de Universiteit van
Harderwijk

Nationaal Militair Museum, vaste opstelling (05-01-1994 – heden)
Onbekend (GM 03154)

Zwaard

Onbekend (GM 04163)

Dolk

Onbekend (GM 03128)

Geweer

Museum Bronbeek, vaste opstelling (1996 – heden)
onbekend (GM 0002)

Chinese Krijger

onbekend (GM 0003)

Ganesha

Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager, vaste opstelling (1996 – heden)
De Grieksche A

Pannenkoek bord

Kasteel Doornenburg, vaste opstelling (1997 – heden)
A.W.C. Ver Huell

Historische voorstelling uit de Middeleeuwen

Cloveniers of Schutterye tot Grave, vaste opstelling (2001 – heden)
onbekend (GM 01037)

Gildeschild met wapen en onderschrift

Museum van het Nederlandse Uurwerk, vaste opstelling (2001 – heden)
C. van Rossen

Klok

Keramiekmuseum Princessehof, vaste opstelling (01-01-2004 – heden)
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Ram. N.V. Plateelbakkerij

vaas

Ram. N.V. Plateelbakkerij

gelegenheidsschotel

Ram. N.V. Plateelbakkerij

kelkbeker

Stadsmuseum Doetinchem, vaste opstelling (2005 – heden)
onbekend (GM 03167)

Bijl

onbekend (GM 03286)

Deurklopper

Siderius, Hermanus

Klein Hagen bij Doetinchem

Nationaal Klok & Peel Museum Asten, vaste opstelling (27-03-2006 – heden)
G. Wou

Klok

Gemeentemuseum Weesp, vaste opstelling (18-01-2006 – heden)
G. J. Sibilla

De kruisafneming

Nederlands Tegelmuseum, vaste opstelling (17-02-2006 – heden)
W.P. Hartgring

Jubileumtableau bij het 25-jarig bestaan van de
Arnhemsche Fayen

Het Utrechts Archief, vaste opstelling (01-06-2008 – heden)
C. Horn

Scherprechterszwaard

Gemeente Doesburg, vaste opstelling (01-01-2014 – heden)
8 objecten
Stadsmuseum Hof van Hessen, vaste opstelling (30-10-2019 Hendrik Eleazar Roelofs

klein gildeschild van een schuttersgilde te Huissen

Universiteit van Amsterdam (09-11-2020 - 31-12-2021)
br. 144

vogelkooivaas

br. 145

vogelkooivaas

Museum de Zwarte Tulp (15-03-2020 - 01-01-2022)
De Grieksche A

Potpourrivaas met deksel

De Grieksche A

Obelisk

De Grieksche A

Voetstuk

De Grieksche A

Veldfles

De Grieksche A

Schotel blauwwit

De Grieksche A

Vaas

De Grieksche A

Bord

De Grieksche A

Bord
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Bijlage bij activiteitenverslag 2020 – Museum Arnhem
Overzicht schades Museum Arnhem
Object
GM 10434
Buffetkast

Kunstenaar
Onbekend

GM 11339
Schilderij

Koch

GM 13686.1
Keramiek

onbekend

Opmerkingen
Bij het verplaatsen is de kast van
een hondje af geschoven. Hierbij is
een poot van de buffetkast
losgekomen.
Bij het inrichten van de
tentoonstelling Wundersam Wirklich
in Gera (Duitsland) is er een kras (ca
5 cm lang) op het werk gekomen
door een duimstok die op het
klaarstaande schilderij is gevallen.
De verf is plaatselijk verdwenen en
de witte ondergrond is zichtbaar
geworden.
het kopje is gevallen tijdens
werkzaamheden voor het
registratieproject

Restauratie
neen

Ja, door
Han
Boersma

neen

Overzicht restauraties Museum Arnhem
Object

Kunstenaar

Restaurator

Restauratie

Bedrag
(ex BTW)

Tuinbeelden
Diverse

Diversen

Langeveld en
Verhulst

€ 9.618,75

Aaanwinsten
Diversen
Aanwinsten
Diversen
Nocturne
GM 11339
Herinrichting
Diversen

Edersheim

Han Boersma

Edersheim

Han Boersma

Koch

Han Boersma

conditiechecks,
stabiliseren en onderhoud
tuinbeelden MA-tuin en
depots
Stabiliseren nieuwe
aanwinsten
Stabiliseren nieuwe
aanwinsten
Schade herstellen

Diversen

Han Boersma

Eerste deel restauraties
tbv herinrichting

€ 9.952,25

€ 5.125,00
€ 2.846,00
€ 520,00
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