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Verenigd museumtalent
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Ze kunnen voor anderen een inspiratiebron zijn, jonge, talentvolle vakmensen
die op een innovatieve manier musea toekomstgericht maken. Deze zomer heeft
een aantal van hen zich verenigd in het Alumninetwerk Museumtalent. Gezien
de uitdagingen waarvoor musea zich in deze tijd van corona en wereldwijde
demonstraties tegen racisme gesteld zien, kunnen jonge talenten hun relevantie
tonen. Juist op dit moment is het goed als zij samen optrekken en hun expertise
delen. Het netwerk is samengesteld uit de finalisten van de Museumtalentprijs.
Bij aanvang heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een faciliterende rol.
In de afgelopen, eerste drie jaren zijn er elf finalisten voor de Museumtalentprijs
geweest. Vanwege corona zal de prijs van dit jaar pas in het begin van 2021
uitgereikt worden. Nomineren kan nog. De prijs voor nieuw museumtalent is in
2017 door de minister van Cultuur ingesteld. De winnaar mag een traject volgen
om zijn talent verder te ontwikkelen, ter waarde van € 7.000, aangeboden door
het Mondriaan Fonds, en naar eigen wens in te vullen. De twee andere finalisten
mogen ook zo’n traject volgen, maar dan ter waarde van € 3.000. Nadere informatie: www.cultureelerfgoed.nl.
Een deel van het Alumninetwerk Museumtalent, al voor het 1,5 meter afstand houden gefotografeerd

Sprankelende kaarten
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Voor zes regio’s heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dit jaar een landkaart gemaakt. Daarop is in één oogopslag te zien waar het culturele erfgoed zich
bevindt en waar de locaties zijn waar momenteel energie wordt opgewekt. Vorige
zomer sloten bedrijven en maatschappelijke organisaties met de overheid het
Klimaatakkoord, om de uitstoot van broeikasgassen te halveren. Daarom sprak het
kabinet met de dertig regio’s van Nederland af dat zij onderzoeken waar en hoe
het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden, met behulp van de
wind en de zon. Uiterlijk op 1 oktober moeten de regio’s dat gedaan hebben.
Het is een uitgelezen kans voor de Rijksdienst om de regio’s bij te staan met
kennis over het monumentale erfgoed en het cultuurlandschap. Op de kaarten is
dit op een creatieve en sprankelende manier verbeeld, onder andere met vogels
die over eendenkooien vliegen. De Rijksdienst heeft de zes regio’s laten zien hoe
een kaart met kennis helpt bij het gesprek over de kwaliteit van gebieden met
toekomstige windturbines en zonnepanelen. Ook voor de andere regio’s kan de
dienst zo’n kaart maken. Nadere informatie: adviseur landschap Berthe Jongejan,
b.jongejan@cultureelerfgoed.nl.
Op de kaarten zijn het erfgoed en onder meer windturbines in één oogopslag te zien

Online levenskunst

FOTO RCE, MARGARETA SVENSSON

Ook Museum Kranenburgh in het Noord-Hollandse dorp Bergen moest in maart
vanwege het coronavirus plots sluiten. Zo kwam er vroegtijdig een eind aan de
tentoonstelling Aat Veldhoen: Levenskunst. Hoewel ze er na de versoepeling van de
maatregelen nog in juni te zien was, zal menigeen de expositie gemist hebben.
Het geval wil echter dat de stichting Dutch National Portrait Gallery er een online
variant van maakte. Deze valt zeker nog tot het eind van het jaar te bezoeken
op dutchnationalportrait.gallery/nl. Naast werken uit de collectie van de familie
Veldhoen gaat het om kunst van Het Rembrandthuis, het Rijksmuseum, het
Stedelijk Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De Amsterdamse schilder Aat Veldhoen overleed eind 2018 op 84-jarige leeftijd.
Tot aan het eind van zijn leven werkte hij in een overvol atelier aan etsen,
tekeningen, schilderijen, polaroids en beelden. Op de tentoonstelling zijn vooral
portretten te zien die verbonden zijn met Veldhoens persoonlijke leven: van
zijn ouders, vrouwen, kinderen en ook verschillende zelfportretten. Geboorte,
verliefdheid, seks en vergankelijkheid zijn de thema’s. De essentie van het
bestaan dus. Het levert een expositie op vol intiem werk, dicht op de huid van
de kunstenaar.
Op zijn schilderij ‘Tafereel’ uit 1971 staan Veldhoens vrouw Kabul en hun dochter Gala

