Persbericht, 11 juni 2018
Amsterdamse Kunstraad adviseert over Stedelijk Museum Amsterdam

De Amsterdamse Kunstraad heeft vandaag zijn advies Het museum als dynamisch geheugen aangeboden aan
wethouder Meliani over de toekomst van de grootste instelling in de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis), het
Stedelijk Museum. In december 2017 heeft het college van B en W de kunstraad gevraagd te adviseren over de
toekomstige positionering van het museum.

De kracht van de collectie
Na een grondig onderzoek waarbij veel deskundige mensen in en buiten het museum zijn geraadpleegd komt de
kunstraad tot de conclusie dat de collectie, het dynamisch geheugen van het museum, een centrale plek moet
krijgen in de positionering. De collectie van 95.000 objecten vanuit de hele wereld is veelomvattend, rijk
geschakeerd en van grote waarde. Op basis van deze collectie en de rijke kosmopolitische geschiedenis van het
museum, geniet het Stedelijk veel aanzien in de internationale museumwereld.

Het publiek en de stad
In dit advies gaat de kunstraad ook in op de twee dependances die het Stedelijk van plan was te openen. Er is
volgens de kunstraad met name een dringende behoefte aan een laagdrempelige presentatieplek in de vorm van
een nieuw Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Organisatie
De kunstraad roemt de veerkracht van de medewerkers van het museum en de successen op het gebied van
aankopen en uitbreiding van de collectie. Voor de toekomst adviseert de kunstraad de nieuwe algemeen en
artistiek directeur volwaardig te honoreren en geen inkomsten uit nevenfuncties toe te staan. Ook
belangenverstrengeling bij leden van de Raad van Toezicht moet worden voorkomen.
De kunstraad meent dat er organisatorische aanpassingen nodig zijn om het museum na het vertrek van de
directie eind vorig jaar weer tot bloei te laten komen.

Het hele advies is te lezen op de website van de Amsterdamse Kunstraad www.kunstraad.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Katja Weitering, bestuurslid (06 25068668) of Guikje Roethof, algemeen
secretaris via Amsterdamse Kunstraad 020 6264315 of op 0621177145.
zie ook: www.kunstraad.nl

