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Vereniging van Vrienden schenkt kunstwerk Navid Nuur aan het
Bonnefantenmuseum
Deze week ontving de museumdirectie uit handen van de Vereniging van Vrienden het spiegelwerk
Untitled (HOCUS FOCUS) van de Nederlandse kunstenaar Navid Nuur. Het werk werd geselecteerd
door de Aankoopcommissie van de Vereniging in samenspraak met artistiek directeur Stijn Huijts.
Navid Nuur – LUBE LOVE
Navid Nuur (Teheran, 1976) woont en werkt in Den Haag. Zo'n tien jaar geleden maakte hij de
overstap van grafische vormgeving en illustratie naar de autonome beeldende kunst. In relatief korte
tijd heeft hij zich ontwikkeld van een veelbelovend talent tot een rijzende ster in de internationale
kunstwereld. Solotentoonstellingen van Nuur waren onder andere te zien in het kunstcentrum
Matadero in Madrid, Parasol in London en Centre Pompidou in Parijs.
Navid Nuur ontwikkelde de tentoonstelling LUBE LOVE speciaal voor het Bonnefantenmuseum. LUBE
LOVE werd goed bezocht en ontving lovende reacties van de pers. Zo riep Kunstbeeld LUBE LOVE uit
tot een van de beste solotentoonstellingen in 2013 en NRC recensent Lucette ter Borg plaatste LUBE
LOVE in haar top vijf van beste exposities in 2013. De finissage van LUBE LOVE is aanstaande zondag
26 januari. Scholieren van het Bonnefantencollege geven die dag tussen 12 en 16 uur op eigen
enthousiaste wijze rondleidingen van 30 minuten.
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Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum
De Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum (VVB) ondersteunt het museum en heeft
350 leden. Naast hun financiële steun zijn de Vrienden actief betrokken bij verschillende activiteiten

in het museum en profiteren zij van diverse privileges. Sinds 2002 beschikt de VVB over een
Aankoopfonds. Middels dit Fonds draagt de VVB bij aan nieuwe aanwinsten ten behoeve van de
museumcollectie. Eerder werden met inzet van het Fonds kunstwerken geschonken aan het museum
van kunstenaars als Bas de Wit, Rik Meijers en Keetje Mans.
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