How to Visit an Art Museum
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Tips for a truly rewarding visit

3 ON UNDERSTANDING
LANDSCAPES

PAINTINGS
WITHOUT
PEOPLE
IN IT

Landscapes are paintings
without people in it.
Although this isn’t entirely
true, it does point out an
essential challenge of
landscape artists: how to
convey a message with
natural scenery being the
only protagonist. →

18 EXPANDING YOUR PERCEPTION OF
WHAT AN ART MUSEUM HAS TO OFFER

NOT JUST A
GRAVEYARD
FOR ART
Everybody has their own understanding
of what an art museum represents.
A visitor may think of it as a building that
houses famous works of art. A curator
will define it as a non-profit institution,
acquiring, conserving, researching and
exhibiting art. Ask a pessimist and he
might describe an art museum as a
graveyard for art.
How you perceive things determines
how you behave towards them. Research
tells us that your ideas about an art museum strongly influence what you get
out of your visit. You may not always be
aware of your specific frame of mind, but
you should. Because to most people an
art museum is no more than a collection
of objects in a distinctive work of architecture. And that’s quite a limited,
materialistic view.

De enige manier om een schilderij te begrijpen, is naar een museum te gaan en er een
te bekijken. Dat beweerde de Franse schilder
Renoir. Maar eenmaal binnen, blijkt dat
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want
wat doe je als er alleen “Untitled, 1973” op
het tekstbordje staat? Waar kijk je als een
schilderij je onverbloemd uitzicht biedt op een
reusachtige vrouwenschede? En hoe reageer
je als de suppoost je net iets te nors aankijkt?
Of je nu voor het eerst een museum bezoekt
of een frequente bezoeker bent, How to
Visit an Art Museum toont je de zin en onzin
van de museumetiquette. Het typische
museumgedrag – loop langzaam, maar blijf
doorlopen – is zelden het meest lonend. Dit
boek nodig je daarom uit het museum naar
jouw hand te zetten.
Ontdek wat je kunt opsteken van suppoosten.
Leer de vuistregel om goede van slechte kunst
te onderscheiden. Ontdek hoe juist kinderen
je de wereld achter een kunstwerk laten
ontdekken. How to Visit an Art Museum is
inspirerend en verrassend om te lezen en laat
zien hoe je met een beetje lef en creativiteit
veel meer uit je museumbezoek kunt halen.

Het boek staat vol met bruikbare tips en
inspirerende illustraties, maar kent ook een
serieuze ondertoon. Zomaar ronddwalen door
een kunstmuseum kan altijd. Maar werkelijk
geraakt worden, dat is een kunst.
Op dinsdag 30 september gaat auteur Johan
Idema in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
in gesprek met museumdirecteuren Cathelijne
Broers (Nieuwe Kerk/Hermitage), Ann
Demeester (Frans Hals Museum) en Katja
Weitering (Cobra Museum) over de vraag
of en hóe museumbezoek ook anders kan.
Auteur Johan Idema is cultuuradviseur en een
gepassioneerd pleitbezorger van vernieuwing
in de kunstwereld. In 2014 ontving hij een
oeuvreprijs als “radicale vernieuwer van
Nederland.”
“Idema daagt uit om iets te vinden, niet om
het per se met hem eens te zijn. De juiste vragen
oproepen is immers veel inspirerender dan de
goede antwoorden te geven.”
- Wim Pijbes, Directeur Rijksmuseum

An art museum can be a great place to
meet a friend and have a meaningful conversation about life, induced by what’s
on display. An art museum can be the
site where you celebrate your birthday or
where you go after a funeral to process
your grief. You can visit an art museum
to just enjoy the peace or to get rid of
your stress. And, who knows? You might
even run into your future spouse at the
museum.
The more elaborate your notion of what
an art museum could offer you, the better
you’ll recognize your chances to make it
happen. “Success is where preparation
and opportunity meet,” automobile racer
Bobby Unser once remarked. Expand or
reconsider what you think an art museum
represents, and your next visit will be
more rewarding. That’s a promise.
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