
Boijmans herdenkt kunstenaar Daan van Golden
Daan van Golden (1936 -2017) vanaf 17 januari tot en met 19 februari 2017 te
zien
12 JANUARI 2017

SAMENVATTING

Museum Boijmans Van Beuningen betreurt het overlijden van een van de belangrijkste

hedendaagse Nederlandse kunstenaars, de in Rotterdam geboren kunstenaar Daan van Golden

(1936 -2017). Zijn kunstwerken roepen de toeschouwer op tot stille overdenking van het alledaagse

en het vluchtige karakter van de tijd. Het museum richt nu ter nagedachtenis aan het overlijden van

Van Golden een tijdelijke presentatie in voor zijn familie en vrienden om waardig afscheid te kunnen

nemen van de kunstenaar. Vanaf dinsdag 17 januari tot en met 19 februari 2017 is een kleine

selectie uit zijn indrukwekkende oeuvre te zien in de Serra zaal.

Museum Boijmans Van Beuningen betreurt het overlijden van een van de belangrijkste
hedendaagse Nederlandse kunstenaars, de in Rotterdam geboren kunstenaar Daan van Golden
(1936 -2017). Zijn kunstwerken roepen de toeschouwer op tot stille overdenking van het alledaagse
en het vluchtige karakter van de tijd. Het museum richt nu ter nagedachtenis aan het overlijden van
Van Golden een tijdelijke presentatie in voor zijn familie en vrienden om waardig afscheid te kunnen
nemen van de kunstenaar. Vanaf dinsdag 17 januari tot en met 19 februari 2017 is een kleine selectie
uit zijn indrukwekkende oeuvre te zien in de Serra zaal.

Directeur Sjarel Ex: ‘Met het overlijden van Daan van Golden verliest de Nederlandse kunst wereld
een van zijn meest eigenzinnige kunstenaars, een andersdenkende, vrije en leuke man die altijd de
verbinding maakte tussen mooi en aandachtig leven en mooi en aandachtig werken. Museum
Boijmans Van Beuningen was meer dan veertig jaar nauw met hem verbonden. Onze gedachten
gaan uit naar zijn gezin.'

De rebelse en eigenzinnige Daan van Golden, geboren in Katendrecht (1936), was een kunstenaar
die gedurende zijn hele leven een jongensachtige flair bezat en de wereld met een open blik en
verwondering tegemoet trad. Al vroeg in zijn kunstenaarsloopbaan beperkte hij zijn werkgebied niet
tot Rotterdam, maar vertrok hij naar Londen en later naar Japan en Nepal. Zijn reizen, die hij maakte
met zijn gezin, waren een wezenlijk onderdeel van zijn leven en vonden dus ook zijn neerslag in zijn
kunstwerken. Niet alleen het fysieke reizen maar ook het reizen in de tijd zoals de fotoserie Youth is
an Art zo treffend laat zien.



Museum Boijmans Van Beuningen bezit 67 kunstwerken, waaronder enkele fotoseries, van Daan van
Golden. De collectie omspant zijn hele kunstenaarsoeuvre van 1960 tot recenter werk uit 2010. Het
museum bezit schilderijen uit zijn vroege expressionistische periode uit 1960, zijn beroemde popart
werken zoals de zeefdruk met het portret van Mick Jagger uit 1967, zijn ‘Zakdoeken’ en andere
minutieuze weergaven van een alledaags gegeven zoals inpakpapier in het schilderij Fujiya (1964) uit
zijn Japanse periode. Maar ook recenter werk zoals Celuy qui fut pris uit 2007-2010 met een silhouet
van een 19e-eeuwse sculptuur. Een zeer belangrijk onderdeel van zijn oeuvre: zijn foto’s en
fotoseries zoals Youth is an Art (1997) is ook vertegenwoordigd in de collectie.

Het museum zal de artistieke nalatenschap van Van Golden in ere houden. Zijn werk zal tot in de
lengte van dagen geregeld worden getoond, waarmee de state of mind van de kunstenaar zal
voortleven. De presentatie Daan van Golden (1936 -2017) is vrij toegankelijk voor het publiek.

Op 4 februari, de dag waarop Daan van Golden 81 jaar zou zijn geworden, is de familie voor
condoleance aanwezig van 11:00 tot 13:00 uur in de presentatie.
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