Jaarverslag Armando Stichting 2020
Het jaar 2020 was ook voor de Armando
Stichting een bijzonder jaar gezien de corona
epidemie.
Er zijn weer meerdere tentoonstellingen geweest,
zodat er ruim aandacht aan Armando is
geschonken. Hoogtepunt was de opstelling van
‘Zwart water’ in het Kröller-Müller museum.
Ook zijn er dit jaar wederom inspanningen
geweest om een goede bestemming te vinden
voor het documentatiecentrum over Armando
alsmede zijn boeken en archief, om dit duurzaam
te bewaren voor de toekomst en het voor
onderzoekers en publiek open te stellen. Helaas
is dat dit jaar nog niet gelukt.
Governance: voor de bestuursleden is een
rooster van aftreden vastgesteld.

Armando’s NUL installatie 'Zwart
water' (collectie Museum Kröller-Müller) uit
1964 is een bassin gevuld met water in een
vrijwel volledig verduisterde ruimte. Het is
het middelpunt van de tentoonstelling 'Paint
it black' in het Kröller-Müller Museum te
Otterlo.

Solo tentoonstellingen:
Museum Flehite, Amersfoort, vanuit de tentoonstelling, “Armando in Amersfoort" werd het
bruikleen van 3 sculpturen verlengd
Gestalt, Kopf en die Beine t/m 31mei 2021
Groepstentoonstellingen:
Rijksmuseum Twenthe, Enschede, “Ars Longa, Vita Brevis”, t/m 27 mei 2021
Limburgs Museum, Venlo, “Tekens van Vrijheid'
Museum Belvédère, Heerenveen, “Relaties en Contrasten”. Vanuit de collectie Hans en
Cora de Vries
Chabot Museum, Rotterdam, “Kunst stelt alles voor”
Eicas, Deventer, "Preview” t/m 30 september 2021
Kröller Müller Museum, Otterlo, “Paint it Black”
Stadsmuseum Doetinchem, “75 jaar vrijheid in de kunst” t/m juli 2021
Museum Jan Cunen, Oss, “Mieke Bal - Kunst uit noodzaak”
Verplaatsingen:
Der Bogen stond op het Stadsplein, Amstelveen. Huidige locatie, de Stadstuinen,
Amstelveen. Het beeld komt hier veel beter tot zijn recht
Torso uit 2005 is in bruikleen bij het Singer Laren. Kreeg daar een nieuwe fraaie plek in de
Piet Oudolf tuin.
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De samenstelling van het bestuur is onveranderd en bestaat uit
Coen Bruning, voorzitter
Ed Hartman, secretaris
Gerrit te Spenke, penningmeester
Jan Kleijne, lid

Het bestuur heeft in 2020 vijf maal vergaderd, deels on line:
31 januari 2020 Amersfoort
28 mei 2020 Warmond
11 juni 2020 Amersfoort
7 juli 2020 Amersfoort
5 november 2020 Amersfoort
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