2013 topjaar voor Bonnefantenmuseum
Maastricht - 135.000 mensen bezochten het Bonnefantenmuseum in 2013, een aanzienlijke toename
ten opzichte van 2012. Dit aantal is in lijn met de verwachte groei van bezoekersaantallen. De stijging
is mede te danken aan de bijzondere tentoonstelling De Grote Verandering. Revoluties in de Russische
schilderkunst 1895 – 1917. Slechts één van de hoogtepunten uit 2013.
Bezoekers
In 2013 ontving het Bonnefantenmuseum 135.000 bezoekers, dit is een aanzienlijke toename ten
opzichte van de 102.000 bezoekers uit 2012. Deze groei is mede te verklaren door de zeer goed
bezochte tentoonstelling De Grote Verandering. Revoluties in de Russische schilderkunst 1895 – 1917
die van 12 maart t/m 11 augustus te zien was in het Bonnefantenmuseum. De tentoonstellingen in
de extra muros (Bonnefanten Hedge House, Bonnefanten Roermond en Wiebengahal) hebben 5.900
bezoekers getrokken. Ook online weet het museum veel mensen aan zich te binden. Zo hebben de
verschillende Facebook pagina's van het museum ruim 3.000 fans, ontvangen 7.500 mensen de
digitale nieuwsbrief en heeft het museum op Twitter ruim 4.000 volgers.
Topjaar
De zevende editie van het jongerenevenement M2LIVE vormde een knallende start van 2013. Bijna
3.000 bezoekers zagen hoe ruim 300 jongeren het museum transformeerden in een bruisend podium
voor jong talent en hoe jonge filmmakers werden beloond met de M2LIVE Filmprijs.
Het voorjaar en de zomer stonden geheel in teken van de grootse tentoonstelling De Grote
Verandering. Revoluties in de Russische schilderkunst 1895 – 1917. De tentoonstelling werd
georganiseerd in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013 en samengesteld door
gastconservator Dr. Sjeng Scheijen. Het Bonnefantenmuseum toonde een unieke collectie van bijna
90 schilderijen afkomstig uit de twee belangrijkste Russische musea (het Tretjakov Museum in
Moskou en het Russisch Staatsmuseum in Sint-Petersburg) en een aantal kleinere collecties.
Het bijzondere project werd gesteund door DSM, VSBfonds, Mondriaan Fonds, SNS REAAL Fonds,
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Breeman Talle Fonds en
Lukoil. De financiële steun van sponsors die als Metsenaty een schilderij adopteerden naar aanleiding
van de crowdfunding campagne droeg in belangrijke mate bij aan het welslagen van deze
tentoonstelling en het uitgebreide educatieve- en evenementenprogramma.
In de laatste maanden van 2013 stond de programmering van het Bonnefantenmuseum geheel in het
teken van de hedendaagse kunst. Kunstenaar Navid Nuur ontwikkelde speciaal voor het
Bonnefantenmuseum de tentoonstelling LUBE LOVE. Woorden en tekst staan centraal in dit
bijzondere project dat zeer goed ontvangen werd in de pers, door NRC Handelsblad bekroond met
vijf sterren en door het tijdschrift Kunstbeeld uitgeroepen tot één van de beste solotentoonstellingen
in 2013.
In 2013 bood het Bonnefantenmuseum jonge talentvolle Europese kunstenaars een podium binnen
diverse projecten zoals de tentoonstellingen in Bonnefanten Roermond en binnen de programmalijn
Tales from the Backyard. In de aangrenzende Wiebengahal organiseerde het museum de prestigieuze
reizende tentoonstelling Jeune Création Européenne Bienale d’Art Contemporain. Directeur Stijn
Huijts selecteerde de Nederlandse deelnemers aan deze biënnale.

Op digitaal gebied ontwikkelde het museum nieuwe toepassingen, zoals een Webshop met een ruim
assortiment kunstboeken, voornamelijk eigen publicaties en een collectie kinderboeken. Daarnaast is
het ook mogelijk middels online ticketing entreebewijzen en audio tours te bestellen.
In 2013 werd zowel de oude kunst als de hedendaagse kunstcollectie van het museum verrijkt met
een aantal nieuwe aanwinsten. Zo werd een 17e-eeuws schilderij verworven van de in Maastricht
geboren kunstschilder Henri de Fromantiou (1633/34-1700). Met steun van het Mondriaan Fonds
verwierf het museum de omvangrijke installatie ‘Ghost Keeping’, die de Hongaarse kunstenaar István
Csákány in 2012 voor Documenta 13 in Kassel realiseerde.
Vooruitblik 2014
In 2014 worden de werkzaamheden ten bate van de verduurzaming van het museum afgerond. Er
wordt meer expositieruimte, energiebesparing en een metamorfose van de entreehal inclusief een
vernieuwing van de MuseumShop en Kunstuitleen gerealiseerd. In februari opent Beating Around the
Bush Episode #1. (14.02.2014 - 04.05.2014). In dit tentoonstellingsprogramma presenteert het
Bonnefantenmuseum op onderzoekende wijze zijn collectie in 2014. In vier episodes zullen zowel de
vaste waarden als de ‘stille reserve’ van de collectie in een dialoog worden gebracht met nieuwe en
voorgestelde aankopen. De eerste episode toont onder andere de spectaculaire installatie van de
Hongaarse kunstenaar István Csákány, videokunst van Camille Henrot en sculpturen van Mark
Manders de kunstenaar achter de veelgeprezen Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië
van 2013. Latere episodes presenteren werk van kunstenaars als Rebecca Morris, Josef Róbakowski,
Vladimir Arkhipov en Aline Thomassen.
Het landschap in de kunst van de 15e tot de 21e eeuw staat centraal in de tentoonstelling
Weltsichten (25.02.2014 - 04.05.2014). Bezoekers aan deze reizende tentoonstelling worden
meegevoerd van vroege Europese landschapsschilderkunst naar actuele fotografie en videokunst.
Op 26 september wordt voor de achtste keer de prestigieuze BACA award (Bonnefanten Award for
Contemporary Art) uitgereikt. Als initiator en organisator heeft het Bonnefantenmuseum de prijs
eerder toegekend aan kunstenaars als Neo Rauch (2002), Pawel Althamer (2004), Francis Alÿs (2010)
en Mary Heilmann (2012). De BACA is de belangrijkste prijs voor internationale beeldende kunst in
Nederland. In februari wordt tijdens een persbijeenkomst de winnaar bekendgemaakt.
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