‘Monet – Tuinen van verbeelding’ in Kunstmuseum Den Haag wint de

Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021!
Maandag 18 oktober 2021 is in het Drents Museum in Assen de winnaar bekendgemaakt van de
Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021 door Adriana Esmeijer, oud-directeur van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. De tentoonstelling ‘Monet – Tuinen van verbeelding’ van Kunstmuseum
Den Haag is met een ruime meerderheid van stemmen de winnaar en ontvangt € 10.000,-. Maar
liefst 12.000 museumliefhebbers brachten hun stem uit, dat is boven verwachting.

Uitreiking Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021. Van links naar rechts: Benno Tempel, Peter van Duinen, Frouke van Dijke, Marina
de Vries, Adriana Esmeijer.

Marina de Vries, hoofdredacteur Museumtijdschrift: “Deze derde editie van de Museumtijdschrift
Tentoonstellingsprijs heeft ondanks de coronaperikelen een grote groep museumliefhebbers tot
stemmen aangezet. Opvallend zijn de vele prachtige en ontroerende motivaties naast de grote
betrokkenheid en waardering van het publiek voor zowel de tentoonstellingen als de organiserende
musea.”
Benno Tempel, algemeen directeur van Kunstmuseum Den Haag: “Zeker in deze tijden van corona is
het heerlijk om de waardering van het publiek te voelen. Wij zijn blij met deze prijs voor de
Monettentoonstelling. Het bijbehorende prijzengeld is zeer welkom en zal ten goede komen aan de
volgende, bijzondere tentoonstelling.”
‘Monet – Tuinen van verbeelding’
Met ruime meerderheid is de tentoonstelling ‘Monet – Tuinen van verbeelding’ door het grote
publiek tot winnaar gekozen. De motivaties daarbij zijn talrijk, maar wat bovenal werd gewaardeerd
zijn de schoonheid en het gevoel gedurende de tentoonstelling opgenomen te worden in een wereld
van licht, ruimte en kleur. Ook het museumgebouw zelf, van architect Berlage, met zijn prettige
daglichtsfeer, werd veelvuldig geprezen.
“Zo mooi! Ik wil wel in het museum slapen en als ik dan mijn ogen opendoe, alle kunstwerken
opnieuw zien.”
“Van de schoonheid en de troost.”
“I love Monet.”
De top 3
1: ‘Monet – Tuinen van verbeelding’, 12 oktober 2019 t/m 2 februari 2020, Kunstmuseum Den Haag,
Den Haag
2. ‘Marinus Boezem. Alle shows’, 24 april t/m 14 november 2021, Kröller-Müller Museum, Otterlo
3. ‘Slavernij. Tien waargebeurde verhalen‘, 5 juni t/m 29 augustus 2021, Rijksmuseum, Amsterdam
Uit de top 3 blijkt overtuigend dat museumbezoek in een grote behoefte voorziet, waarbij afhankelijk
van het soort tentoonstelling andere motieven worden aangevoerd. Waardeert men bij de
Monettentoonstelling vooral de beleving van kleur en van zorgeloze schoonheid, bij Marinus Boezem
prijst men het verrassende, humoristische en speelse karakter van de in het museum opgebouwde
interactieve installaties van een nog levende Nederlandse meester. De Slavernijtentoonstelling in het
Rijksmuseum noemt men indrukwekkend, zowel vanwege het belang van het onderwerp als
vanwege de manier waarop het onderwerp is verbeeld. De persoonlijke verhalen brengen het
verleden dichtbij en stemmen tot nadenken over de Nederlandse geschiedenis zonder dat het
museum de kijker een mening opdringt.
Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021
De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs is een jaarlijkse publieksverkiezing van de beste
tentoonstelling van het culturele jaar. Een vakjury bepaalt de 10 genomineerden, waarna het publiek
wordt uitgenodigd om te stemmen. Het winnende museum krijgt een geldbedrag van € 10.000.
Editie 2021 liep van augustus 2019 tot en met juli 2021. Vanwege corona is de verkiezing in 2020
vervallen.

De 10 genomineerden
De 10 genomineerden voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021 waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Van Goghs intimi – vrienden, familie, modellen’ in Het Noordbrabants Museum, Den Bosch
‘Design van het Derde Rijk’ in Design Museum Den Bosch, Den Bosch
‘Monet – Tuinen van verbeelding’ in Kunstmuseum Den Haag, Den Haag
‘North & South, Middeleeuwse kunst uit Catalonië en Noorwegen 1100-1350’ in Museum
Catharijneconvent, Utrecht
‘Tell me your story. 100 jaar storytelling in Afrikaans-Amerikaanse kunst’ in Kunsthal Kade,
Amersfoort
‘Lucas Gassel’ in Museum Helmond, Helmond
‘John Constable’ in Teylers Museum, Haarlem
‘Boijmans Drive-thru in Ahoy!’ in pop-up Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
‘Slavernij. Tien waargebeurde verhalen’ in het Rijksmuseum, Amsterdam
‘Marinus Boezem. Alle shows’ in Kröller-Müller Museum, Otterlo

Vakjury
De vakjury bestaat uit oud-directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Adriana Esmeijer, tevens
juryvoorzitter, directeur Vrije Academie Peter van Duinen en hoofdredacteur van
Museumtijdschrift Marina de Vries.
De vorige winnaar van de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs is het Drents Museum Assen met
de tentoonstelling ‘Iran – Bakermat van de beschaving’.
Partners
De verkiezing van 2021 is een samenwerking van Museumtijdschrift, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, de Vrije Academie, SRC Reizen, de VriendenLoterij en het Drents Museum.
Over Museumtijdschrift
Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift van Nederland, biedt een unieke mix uit het
tentoonstellingsaanbod, van kunst en fotografie tot erfgoed en design, van vroeger tot nu. Bij elk
nummer verschijnt als bijlage de meest complete tentoonstellingsagenda van
Nederland. www.museumtijdschrift.nl
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met
financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het Cultuurfonds bijzondere
initiatieven en talent. www.cultuurfonds.nl
Over de Vrije Academie
De Vrije Academie is al sinds 1990 het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst en cultuur en
maakt culturele kennis voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk. www.vrijeacademie.nl
Over SRC Reizen
SRC Reizen is al 37 jaar dé reisorganisatie voor culturele reizen. Vakanties worden begeleid door de
beste reisleiders en plaatselijke gidsen. www.src-reizen.nl

Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij is de loterij voor behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen: bij de
VriendenLoterij speelt u mee voor wat u raakt. In 2021 werd de BankGiro Loterij met de
VriendenLoterij samengevoegd, wat ervoor zorgde dat de nieuwe VriendenLoterij over 2020 bijna €
125 miljoen aan goede doelen kon schenken. www.vriendenloterij.nl
Over het Drents Museum
Het Drents Museum in Assen staat in Nederland en daarbuiten bekend om zijn grote nationale en
internationale tentoonstellingen op het gebied van archeologie, kunst en geschiedenis. Met een
veelzijdig en innovatief tentoonstellingsprogramma zorgt het museum ervoor dat bezoekers altijd
verrast worden. www.drentsmuseum.nl

