Achter
aansluiten

In het weekend duurt
het vier uur voor je alle
zes kamers van Kusama
hebt kunnen zien in
Washington.

cultuur

Door Elsbeth Grievink
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In het Hirshhorn
Museum heeft de
bezoeker dertig
seconden de tijd
voor Yayoi Kusama’s
spiegelkamers.
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W

ie de installatie Female
Figure van de Amerikaanse kunstenaar
Jordan Wolfson in het
Stedelijk heeft gezien,
heeft geluk gehad. Het
was nogal een uitdaging. Belangstellenden
konden alleen ter plekke, ín het museum, een
tijdslot bemachtigen om binnen te komen. De
kans dat het lukte, was de ene dag groter dan de
andere. Er mochten namelijk maar vier mensen
tegelijk naar binnen.
Female Figure is de eerste animatronic van
Wolfson. Een computergestuurde vrouwfiguur,
die, met een doorschijnend rokje aan en met
lieslaarzen, meteen bij binnenkomst je blik
probeert te vangen en verleidelijk voor je danst.
De kunstenaar en de directie en curatoren van
het Stedelijk waren het erover eens dat de impact
van de installatie geweld wordt aangedaan als
er dertig man omheen staat. Om de intimiteit te
waarborgen, werd een maximum van vier bezoekers tegelijk ingesteld, die niet langer dan een
kwartier binnen mochten blijven. ‘Als je zoveel
mogelijk mensen de kans wilt geven het te zien,
ontkom je niet aan een tijdslot’, aldus Marie-José
Raven van het museum.
Met een maximumaantal bezoekers en een
tijdslot creëer je schaarste en schaarste heeft
bijna overal een aanzuigend effect. Veel vraag
en weinig aanbod leidt in de meeste andere
branches tot torenhoge prijzen, maar in de museumwereld niet. Musea dienen voor iedereen
toegankelijk te zijn en niemand uit te sluiten.
Tegelijkertijd mag de grote belangstelling niet
ten koste gaan van de beleving van de kunst.
Dat stelt musea voor ingewikkelde dilemma’s.
Raven: ‘We willen onze bezoekers een zo prettig
mogelijke museumervaring bieden. Daar horen
geen lange wachttijden bij. Aan de andere kant:
als je iets echt wilt zien, moet je er soms moeite
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Musea worstelen met
grote bezoekersaantallen.
Belangstelling is fijn, lange
wachtrijen zijn dat niet. Om
de toestroom in goede banen
te leiden, maken musea soms
bijzondere keuzes.

Drukte
in cijfers

421.700

bezoekers trok de
Jheronimus Boschtentoonstelling in Den
Bosch.

✯
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119

Rijen in het
Guggenheim
Museum voor
de gouden
wc-pot van Maurizio Cattelan
(onder).

voor doen. Kijk naar de gouden wc-pot van
Maurizio Cattelan in het Guggenheim Museum
in New York. Mensen weten dat ze lang moeten
wachten om daar een plas op te kunnen doen en
accepteren dat.’

Perfecte selfie op Instagram

Het Hirshhorn Museum in Washington breekt
record na record sinds daar de tentoonstelling
‘Infinity Mirrors’ van Yayoi Kusama te zien is.
De Japanse kunstenares tovert kleine ruimten
met behulp van spiegels en simpele objecten om
tot duizelingwekkende vergezichten. Er passen
maar weinig mensen tegelijk in een kamer. Bezoekers staan letterlijk de hele dag in de rij om
naar binnen te kunnen.
Het (gratis) Hirshhorn Museum werkt met
tijdslots, die de bezoekers alleen op maandagmiddag, online, kunnen kopen. Of, in gelimiteerde oplage, op de dag zelf bij het museum.
De slots zijn steevast in een paar minuten weg.
In totaal zijn er zes kamers te bezoeken. Hier
mogen maximaal vier mensen tegelijk in, die
er slechts dertig seconden kunnen blijven, op
zondagavond zelfs maar twintig seconden.
Kwestie van naar binnen, foto maken, en weer
naar buiten, waar het volgende viertal staat te
trappelen.
‘Dat is kort, ja’, geeft Hirshhorn-directeur
Melissa Chiu toe. ‘Het is de kunstenaar zelf die
deze tijdslimiet als oplossing heeft voorgesteld.
Zij vindt dertig seconden voldoende om het
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werk tot je te nemen. Of je die tijd gebruikt om te
kijken en het werk te ervaren, of om een perfecte
selfie te posten op Instagram, dat is ieders eigen
keuze.’ The Washington Post publiceerde het
artikel ‘How to survive the Yayoi Kusama Show
at the Hirshhorn Museum’. Een van de tips luidt:
ga met een groep en niet in je eentje, want dan
loop je het risico in die dertig seconden foto’s te
moeten maken voor vreemden.
Zoveel gekte is hier nog niet, maar Het Noordbrabants Museum schakelde voor de grote
Jheronimus Bosch-blockbustertentoonstelling
wel een crowdmanagementbureau in, dat met
behulp van computersimulaties de knelpunten
in kaart bracht. ‘Dat was maar goed ook’, vertelt
Neeltje van Gool van het museum, ‘want we ontvingen in drie maanden tijd 421.700 bezoekers.
Van de online beschikbare tickets met tijdslot
was bijna de helft al voor de opening weg, wat de
hype alleen maar voedde. Vier weken later waren
ze alle 300.000 verkocht.’
Het museum besloot de openingstijden te verruimen, eerst van de reguliere 36 uur per week
naar 70 uur, toen naar 86, naar 98, en zelfs naar
119 uur per week. In het slotweekend was de

‘Om een plas te kunnen doen
op de gouden wc-pot van
Cattelan moet je lang wachten.
Mensen accepteren dat’

uur per week was
het Noordbrabants
Museum open voor de
Jheronimus Boschtentoonstelling.

✯

200.700

mensen bezochten de
David Bowie-expositie
in Groningen.

✯

360.000

artikelen gingen er
tijdens de Jheronimus
Bosch-tentoonstelling
over de toonbank.

✯

zaal. In overleg met het Victoria and Albert
Museum hebben we een paar items weggehaald,
om de doorstroming te bevorderen.’ Dus wie een
speelgoedje uit Bowies jeugd gemist heeft, weet
nu hoe het komt.
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Bossche bollen

Bezoekers van het
Noordbrabants
Museum voor een
werk van Jeroen
Bosch.

Bosch-tentoonstelling 39 uur onafgebroken te
bezoeken. ‘Mensen zetten hun wekkers om naar
onze tentoonstelling te komen kijken’, vertelt
Van Gool.
Het Groninger Museum had bij de immens
populaire David Bowie-tentoonstelling van
vorig jaar het geluk dat zes internationale musea
het waren voorgegaan. De tentoonstelling was
ontwikkeld door het Victoria and Albert Museum in Londen. ‘Wij hoefden het wiel niet meer
helemaal uit te vinden’, aldus directeur Andreas
Blühm. ‘Toch vergisten we ons in de verblijfsduur van bezoekers. Men bleef úren binnen.
Waarschijnlijk nemen bezoekers die helemaal
naar Groningen zijn gereisd langer de tijd.’
Daardoor ontstonden er op sommige momenten, zoals in de kerstvakantie, wachtrijen voor
de afgifte van de headsets. ‘De audiotour was
essentieel voor de beleving van de tentoonstelling; geluidsfragmenten en muziek dompelden
je onder in Bowies wereld. Zodanig dat je de
andere bezoekers vergat.’ Dat bewezen de vele
bezoekers die spontaan begonnen te dansen.
Het museum maakte volgens Blühm nog een
klassieke fout: ‘Te veel laten zien in de eerste

Het museum maakte volgens
de directeur een klassieke fout:
te veel laten zien in de eerste
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Als het je als museum lukt de enorme toestroom
in goede banen te leiden, kan dat veel opleveren.
Een enorme database met nieuw cultuurpubliek, dat je in de toekomst kunt berichten over
je bezigheden, bijvoorbeeld. Een trits nieuwe leden, in het geval van het Hirshhorn in Washington, waar bezoekers met een membership voorrang kregen. Lovende artikelen in de pers om
goede sier mee te maken bij subsidiënten. Maar
ook, heel banaal, inkomsten uit kaartverkoop
en merchandise. In het Noordbrabants Museum
gingen tijdens de Bosch-tentoonstelling maar
liefst 360.000 artikelen over de toonbank, van
koelkastmagneten tot speciale edities van Suske
en Wiske. En dan hebben we het nog niet eens
over de 14.800 Bossche bollen die het restaurant
van het museum verkocht.
Aanvankelijk maakte de museumshop in Groningen zich nog zorgen om de 10 euro toeslag
voor de Bowie-tentoonstelling. Zouden mensen
zich dan nog wel een catalogus gunnen? Dat
bleek geen probleem. Blühm: ‘Dat is een voordeel van onlinekaartverkoop: mensen waren de
23 euro die ze voor een ticket betaald hadden alweer vergeten.’ Maar de belangrijkste winst voor
het museum is dat erover wordt gepraat. Zowel
on- als offline. Want zoek op #InfiniteKusama
en je vindt vooral superlatieven van bezoekers
van het Hirshhorn. Het wachten wordt vergeten,
de ervaring van de kunst beklijft. q

Blockbusters
‘Infinity Mirrors’ van Kusama, t/m 14 mei,
Hirshhorn Museum, Washington.
Daarna reist de expositie door naar,
achtereenvolgens, Seattle, Los Angeles,
Toronto, Cleveland en Atlanta.
‘America’, de wc-pot van Maurizio
Cattelan, is permanent te bezoeken in het
Guggenheim Museum, New York.

