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Realisme of figuratieve kunst is
een term die staat voor een
stroming binnen de schilderkunst
waarbij de ons omringende
werkelijkheid zo nauwkeurig
mogelijk wordt weergegeven. De
term realisme is afkomstig uit de
19e eeuw en vindt zijn oorsprong
in het werk van de Franse
kunstenaar Gustave Courbet
(1819-1877). Kenmerkend voor
puur realistische kunst is dat de
inhoud niet ideologisch is en dat
vaak als thema het dagelijks
leven wordt uitbeeld. Echter in
magisch realistische kunst en het
hiermee nauw verwante
surrealisme gaan de kunstenaars
verder. Hier wordt een nieuwe,
eigen werkelijkheid gecreëerd,
soms bevreemdend en vol
fantasie. De diverse vormen van
realisme zijn een specialisme
binnen Morren Galleries, maar
voeren eveneens de boventoon in
de vaste collectie van het
Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. We interviewden de nieuwe
museumdirectrice Hedwig Saam over onder andere het magisch realisme als
kunststroming en spraken met haar over de nieuwe plannen voor het
museum.
Sinds oktober 2008 bent u directeur van het Museum voor Moderne Kunst in
Arnhem. Wat is precies uw achtergrond?
Na de school voor Journalistiek heb ik kunstgeschiedenis gestudeerd. Omdat
er in de jaren ’80 weinig arbeidsperspectief in die richting was, ben ik zo in
diverse functies terecht gekomen. Ik betrok onder andere een commerciële
creatieve functie bij een uitgeverij en ben medeoprichter geweest van het
European Design Center. Ook heb ik zeven jaar in Engeland gewoond waar ik
een ontzettende leuke baan had bij monumentenzorg, die zich richtte op
20e-eeuwse architectuur. Vooral mijn betrokkenheid bij de keuze voor de

oude elektriciteitscentrale die nu is verbouwd tot het Tate Modern heb ik als
bijzonder ervaren. Terug in Nederland ben ik in de culturele sector gebleven
en ben werkzaam geweest als directeur van een nieuw museum in Hilversum.
Eind vorig jaar ben ik hier terechtgekomen. Ik heb dus professioneel gezien
een beetje een zigeunerbestaan geleid, maar voel nu dat ik mijn
bestemming heb gevonden. Alles lijkt hier samen te vallen; creativiteit,
commercie, inhoud, management.
Kunt u iets over de ontstaansgeschiedenis van het museum vertellen?
Dit gebouw, net buiten het centrum, was aanvankelijk de ‘Arnhemse
Heerensociëteit’. In 1914 besloot de Gemeente Arnhem om het om te
vormen tot het Gemeentemuseum van Arnhem. In 1920 werden de deuren
hier officieel geopend. De eerste directeur legde het accent op toegepaste
kunst en eigentijdse kunst en dat is in essentie zo gebleven. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog werd er steeds meer moderne kunst aangekocht en
om één en ander te huisvesten vond er een complete herinrichting plaats en
werd de Eschauziervleugel aangebouwd. Ook werden sieradenontwerpster
Riet Neerincx en kunstenaar Johan Mekkink in de staf opgenomen en zij
speelden een doorslaggevende rol in het beleid. Mekkink zelf werd in 1967
benoemd tot directeur. Op basis van neo-realistische werken van Mekkink zelf
en van zijn vriend Dick Ket werd de collectie in de jaren vijftig verder richting
realisme uitgebreid. Ook
verwierven zij werk van Pyke Koch,
Carel Willink, Edgar Fernhout, Wim
Schuhmacher, Charley Toorop en
Jan Mankes. Er is wel enigszins
sprake van donaties en legaten,
maar er werd vooral ook actief
aangekocht. Vervolgens nam in
1970 de legendarische kunstcriticus
Pierre Janssen, bekend van het
televisieprogramma ‘Kunstgrepen’,
het stokje over. Een man die zijn tijd
ver vooruit was. Hij pleitte vooral
voor een laagdrempelig en
publieksgericht museum. Wat zijn
aankoopbeleid betreft richtte hij
zich sterk op nieuwe figuratie, met
werk van o.a. Pat Andrea, Reinier
Lucassen en Klaas Gubbels. Verder
bleef hij zich ook concentreren op
Ket, Hynckes, Mankes en Melle. Zijn
opvolgster in 1982, Liesbeth Brandt
Cortius, had vooral veel aandacht voor actuele kunst en werk van vrouwelijke
kunstenaars.

De toegepaste kunst is dat een blijvende categorie in het museum?
Ja, er is hier al heel lang toegepaste kunst verzameld zoals keramiek,
sieraden, accessoires, met als basis de Arnhemse faience, prachtig Jugendstill
keramiek uit begin 20e eeuw. Aan die toegepaste kunst is de afgelopen tien
jaar wat minder aandacht besteed, maar ik wil samen met een nieuwe
conservator weer meer accent daarop leggen. We hebben bijvoorbeeld net
een prachtige collectie moderne Nederlandse sieraden gekregen van een
verzamelaar, echt top! Het is ons geschonken omdat er al een basis van
sieraden lag, onder andere uit de tijd van sieradenkunstenares Riet Neerincx.
Het accent in dit museum ligt op diverse vormen van realisme. Waarom
realisme, en hoe is het eigenlijk ontstaan?
Dat heeft veel te maken met het directeurschap van Johan Mekkink. Het was
natuurlijk een atypisch en anticyclisch verzamelbeleid, want het was na de
Tweede Wereldoorlog. Het was toen totaal ‘not done’, en zelfs een beetje
reactionair om realistische kunst aan te kopen. De hele wereld, en vooral
directeur Willem Sandbergen van het Amsterdamse Stedelijk Museum, vond
dat het eigenlijk allemaal anders en vooral abstract moest. Het aankopen
van magische realistische kunst was misschien gebaseerd op de persoonlijke
voorkeur van Mekkink, maar daarentegen toch een heel moedig en gedurfd
beleid om tegen de heersende tijdgeest in te gaan. Veel kunst in die tijd was
maatschappelijk geëngageerd, vol sociale idealen, bijvoorbeeld de CoBrAbeweging met haar streven naar verandering en het terugkeren naar het
spontane. Vormen van realisme zoals in dit museum zijn ontstaan waren in
feite een reactie op abstractie en de zwaar ideologisch beladen kant van
bijvoorbeeld de Nederlandse kunstbeweging De Stijl. Ook de ambachtelijke
kant van realistische kunst van na de oorlog was een protest tegen de steeds
verder gaande conceptualisering van kunst in die tijd.
De laatste tijd is er een kentering in de hedendaagse kunst gaande, terug
naar het figuratieve.
Ja, die terugkeer naar de figuratie in hedendaagse kunst is al jaren aan de
orde. Het is natuurlijk niet zo dat de lijnen van het magisch realisme en
neorealisme direct doorlopen naar het heden. Het is wel zo dat het
aankoopbeleid van mijn voorgangster Liesbeth Brandt Corstius zich richtte in
de jaren ‘80 en ‘90 op zogenaamde ‘verbeeldende kunst’, een ruim begrip,
waarmee zij verwees naar kunst en realiteit. ‘Verbeeldende kunst’ bood een
podium voor de persoonlijke leefwereld van de kunstenaar en commentaar
op maatschappelijke verhoudingen. Hierdoor veranderde het beeld van de
collectie en is het verleden in zekere zin toch nog verbonden met het heden.
Maar nogmaals er is geen ononderbroken lijn tussen het realisme van na de
oorlog en het realisme dat je nu ook terugvindt in bijvoorbeeld een videoinstallatie.

De eerste vormen van realisme zijn ontstaan aan het einde van de 19e eeuw,
het surrealisme ontstond in de jaren twintig van de vorige eeuw en magisch
realisme na de Tweede Wereldoorlog. Hoe verhouden het surrealisme,
magisch realisme en neorealisme zich ten opzichte van elkaar?
Ons museum heeft ook wat surrealistische kunst van Moesman. Het is niet veel
werk, maar wel interessant om deze stukken in de collectie te hebben. Het
surrealisme was een internationale stroming en voor ons is dat interessant,
want het werk van Moesman kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn tot het
leggen van verbanden met buitenlandse musea, waarmee je je eigen
collectie dan weer onder de aandacht kan brengen. We zijn op het moment
bijvoorbeeld bezig met een museum in Duitsland om vanuit dat gegeven aan
collectie-uitwisseling te doen.
Surrealisme is een stroming waarbij de kunstenaar zich laat sturen door zijn
onderbewustzijn, eigenlijk veel meer vanuit de psychologie. Surrealisme ligt
misschien in zijn verschijningsvorm dicht bij andere vormen van realisme, maar
in zijn oorsprong en achtergrond ligt het ver ervan af. Realisme ontstaat
vanuit een gecontroleerd bewustzijn, terwijl het surrealisme juist voortkomt uit
het onderbewustzijn en uit het loslaten van het gecontroleerde bewustzijn.
Wat betreft het verschil tussen magisch realisme (b.v. Puyke Koch en Carel
Willink) en neorealisme (b.v. Dick Ket), die zijn nagenoeg naast elkaar
ontstaan en nauw verwant met de Duitse Nieuwe Zakelijkheid (b.v. Charley
Toorop). Magisch realisme is overigens een echte Nederlandse stroming en
komt niet in het buitenland voor. Nieuwe Zakelijkheid daarentegen is zowel
een Nederlandse als Duitse stroming. Er is interesse voor deze realistische
stromingen in het buitenland, bijvoorbeeld in Spanje en ook in Duitsland,
vanwege het verwantschap. Maar er is dus, in tegenstelling tot het
surrealisme, geen rechtstreekse buitenlandse pendant.
Is er overigens ook verwantschap tussen het Scheringa Museum, dat ook
gespecialiseerd is in realisme, en het MVMK in Arnhem?
Dat lijkt misschien zo,
maar er is toch wel
verschil. Het
Scheringa Museum
richt zich veel meer
op de voortzetting
van realisme als
afbeelding van de
werkelijkheid. Terwijl
wij in de
hedendaagse kunst
meer de kant zijn
opgegaan van een
bepaalde attitude
en houding ten

opzicht van de realiteit en de samenleving als geheel. Wij richten ons ook
heel bewust op niet-westerse kunst en de invloed van niet-westerse
kunstenaars op de hedendaagse kunst. Dit museum is één van de weinige
musea die zich daarmee bezighoudt. Maar hoewel hedendaagse kunst een
belangrijk onderdeel is gaan uitmaken van onze collectie, zullen we altijd
geïnteresseerd blijven in het magisch realisme en neorealisme. Die verbinding
zal er altijd blijven. Met name wanneer er sleutelwerken op de markt komen
die onze collectie nog completer kunnen maken. Maar de markt is in dat
opzicht al behoorlijk afgestroopt.
Ik denk dat dit museum een identiteit heeft die uit een aantal lagen bestaat,
waarin een onderstroom van betrokkenheid zit. Verder wil ik ook heel graag
de vormgeving weer een plek geven, zoals dat vroeger ook is geweest. Een
ander interessant gegeven is dat Arnhem een modestad is; wij zijn bewust en
actief partner in de modebiënnale. Ook de geografische positie van Arnhem
is belangrijk ten opzicht van ontwikkelingen over de grens. Zoals al eerder
gezegd willen wij aanknopingspunten zoeken met Duitsland als het gaat om
realisme en betrokkenheid.
Regelmatig duiken er in de media berichten op dat er verhuisplannen zijn
voor Museum voor Moderne Kunsten in Arnhem?
Er zijn al heel lang plannen om het museum te verhuizen naar het centrum
van Arnhem. Deze plannen hangen samen met de rol die Arnhem speelde
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Rondom de beroemde John Frost-brug
was alles in puin geschoten, Arnhem zag er na de oorlog echt uit als Berlijn.
Dat stuk stad tussen het centrum en de Rijn bestaat nu uit verouderde bouw
en juist daar heeft men grote stedenbouwkundige plannen om het centrum
en de Rijn meer met elkaar te verbinden. Het betreft een vergevorderd plan
in dit gebied voor een cluster met een nieuwe Openbare Bibliotheek en het
Historisch Museum Arnhem. Anderzijds zou het Museum voor Moderne Kunst
dan een tweede cluster vormen samen met de schouwburg en een
filmtheater. Als alle plannen worden uitgevoerd, is er voor ons veel meer
ruimte om onze vaste collectie te tonen en die ruimte kan ook nog eens
worden uitgebreid met een soort openbare ruimte die geschikt is om
bijvoorbeeld installaties tentoon te stellen. Hier is onze ruimte vaak beperkt tot
het tonen van onze vaste collectie magisch realisten, maar door de jaren
heen hebben we design, prachtige toegepaste kunst en veel hedendaagse
kunst verzameld en die zouden daar dan volledig tot hun recht komen. Juist
met die hedendaagse kunst zou ons publiek zich kunnen verjongen,
waardoor we ook onze magisch realisten en neorealisten kunnen
actualiseren en bekend maken aan een jongere doelgroep.
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