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Museum Arnhem opent op 13 mei 2022 voor publiek

Het vernieuwde Museum Arnhem opent op vrijdag 13 mei 2022 feestelijk de deuren. Het

museum voor moderne en hedendaagse kunst is onder meer uitgebreid met een unieke

vleugel naar ontwerp van Benthem Crouwel Architects waarmee het

tentoonstellingsoppervlakte is uitgebreid met 550 vierkante meter.
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Museum Arnhem onderging vanaf 2017 een grondige transformatie. De renovatie en

uitbreiding waren nodig om het museum goed te faciliteren voor de toekomst. De

tentoonstellingsoppervlakte is met een unieke vleugel naar ontwerp van Benthem Crouwel

Architects uitgebreid met 550 vierkante meter.

Deze riante nieuwbouw levert het museum vier extra tentoonstellingszalen en twee

publieksruimtes op. De nieuwe vleugel steekt vijftien meter uit over de stuwwal en is een

ware blikvanger: op de gevel prijken 82.000 unieke door Koninklijke Tichelaar met de hand

vervaardigde tegels. Het kleurverloop van de gevel – van ijsblauw naar aardse tinten –

symboliseert de locatie van het museum op de door een gletsjer ontstane stuwwal.

Historische koepel als entree

Uitzicht vanuit monumentale koepel op nieuwe vleugel. Beeld Museum Arnhem / Jannes Linders
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De monumentale koepel uit 1873 is vanaf de heropening de centrale ontmoetingsplek van

het museum en huisvest de winkel en Café Pierre vernoemd naar de populaire, voormalige

museumdirecteur Pierre Janssen (1926-2007). Het café wordt een plek die past bij wat Pierre

Janssen voorstond, toen hij van 1969-1982 in Arnhem directeur was: de kwaliteit van het

aanbod is hoog, de drempel tot bezoek laag. De koepel van het gebouw is door Studio

Modijefsky uit Amsterdam getransformeerd tot een warme en toegankelijke

ontvangstruimte. In deze ruimte komt op de eerste etage Studio Museum Arnhem waar een

doorlopend programma wordt aangeboden.

De koepel geeft ook toegang tot de geheel vernieuwde beeldentuin. Deze ‘groene’

buitenzaal is ontworpen door landschapsarchitecten Karres en Brands en is ook te bezoeken

zonder museumkaartje. De nieuwe vleugel wordt door een brede trap verbonden met de

beeldentuin. De trap fungeert straks ook als podium voor programmering.

Collectie Museum Arnhem

Na heropening huisvest Museum Arnhem de eigen collectie en de collectie archeologie van

de gemeente Arnhem in een nieuw depot. De hoogwaardige collectie van Museum Arnhem

bevat realistische kunst uit de 20ste eeuw, hedendaagse kunst en sieraden en bedraagt ruim

25.000 objecten.

Al vanaf 1980 onderscheidt de collectie zich door haar meerstemmigheid. Museum Arnhem

verzamelt en presenteert structureel werk van vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met

diverse (culturele) achtergronden. Museum Arnhem vraagt  nadrukkelijk aandacht voor

andere perspectieven dan het dominante (westerse) perspectief. Deze visie zet het museum

na heropening voort in haar verzamelbeleid en met een gevarieerd en gedurfd programma.

Bij de heropening zijn drie nieuwe tentoonstellingen tot 23 november te zien: Tenminste

Houdbaar Tot, Van Links Naar Rechts en de educatieve presentatie Open Van Links Naar

Rechts, Een nieuwe kijk op een eeuw neo-realisme.

Lees ook:

• Benthem Crouwel wint Museum Arnhem a

• Museum Arnhem: Benthem Crouwel Architects a
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