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Groot onderhoud Bonnefantenmuseum verloopt voorspoedig
Maastricht - De onderhoudswerkzaamheden in het Bonnefantenmuseum gaan geheel volgens plan.
De overlast wordt tot een minimum beperkt en alle tentoonstellingen blijven bereikbaar. Kunstenaar
Marie van Vollenhoven transformeerde het tijdelijke trappenhuis tot een verrassend kunstwerk
waarin bezoekers worden meegevoerd in de wereld van de The Stolen Lady and Slices of Time.
Verduurzaming Bonnefantenmuseum
Tot en met juni 2014 worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in het museum. Hiermee
realiseert het museum toekomstige energiebesparing, meer expositieruimte en een vernieuwd
entreegebied. De werkzaamheden maken deel uit van het programma 'Investeringen provinciale
gebouwen'. Hiermee heeft het provinciebestuur in opdracht van Provinciale Staten ter stimulering
van de economie versnelling aangebracht in de uitvoering van groot onderhoud en klimaat
besparende maatregelen van provinciale gebouwen. De geplande werkzaamheden aan het
Bonnenfantenmuseum leveren 20 manjaren werk op.

Marie van Vollenhoven, The Stolen Lady and Slices of Time, 2014

Kunst trappenhuis The Stolen Lady and Slices of Time.
Speciaal voor het tijdelijke trappenhuis creëerde Marie van Vollenhoven (Amsterdam, 1983) het
kunstwerk The Stolen Lady and Slices of Time. Deze bijzondere installatie vult het hele trappenhuis en
bestaat uit verschillende disciplines: tekeningen, schilderingen, ruimtelijke vormen en digitale
projecties en animaties. De ‘Stolen Lady’ zit te midden van haar dieven op scherven glas en tussen
scherven van tijd. ‘Slices of Time’ noemt kunstenaar Marie van Vollenhoven de scherpe hoeken die
door het trappenhuis zweven. Ze hangen aan touwen, ze doemen op uit het beton en ze dwarrelen in
het licht van de beamer. De terugkerende thema’s van Marie van Vollenhoven: tijdloosheid,
oneindigheid en de samenhang tussen alles in onze wereld zijn te zien in deze installatie. Alle

onderdelen lijken met elkaar verbonden en op hun eigen manier te reageren op de architectuur van
het noodtrappenhuis. Voor de toeschouwer is er van alles te ontdekken, subtiele lijnen, het abstracte
spel van vorm en kleur en de verhalen achter de schilderingen. Ook elders in het gebouw zal Marie
van Vollenhoven kunstwerken realiseren langs de tijdelijke doorgangsroutes.

