PERSINFORMATIE
Museum Schloss Moyland
Museum Schloss Moyland, gelegen in de gemeente Bedburg-Hau nabij
Kleef, is een museum voor moderne en hedendaagse kunst en een
internationaal onderzoekinstituut met betrekking tot de kunstenaar Joseph
Beuys. De basis van de collectie van het museum is de voormalige
privéverzameling van beeldende en toegepaste kunst van de 19e tot de 21e
eeuw van de gebroeders Van der Grinten. De wereldwijd grootste
verzameling kunstwerken van Joseph Beuys vormt het zwaartepunt van de
collectie, die in het historische kasteel- en tuincomplex wordt bewaard en
gepresenteerd. Eveneens in Schloss Moyland ondergebracht zijn het Joseph
Beuys-archief en de museumbibliotheek. Speciale tentoonstellingen over
klassieke en hedendaagse kunst, onder meer op het gebied van muziek,
literatuur en cabaret, het jaarlijkse kruidentuinfeest en de kerstmarkt met
kunstnijverheid ronden het programma af.
Met talrijke tentoonstellingen en evenementen vormt Museum Schloss
Moyland een cultureel aantrekkingspunt. Door de activiteiten op het gebied
van onderzoek en tentoonstellingen en het verstrekken van informatie met
betrekking tot de kunstwerken en de invloed van Joseph Beuys manifesteert
het museum zich bovendien als Beuys-centrum van internationale betekenis.
Historisch kasteel en park
Museum Schloss Moyland biedt een combinatie van historische architectuur
en prachtige tuinen met een hierin geïntegreerd beeldenpark. Het kasteel
werd voor het eerst vermeld in een oorkonde uit het jaar 1307. Na
verschillende verbouwingen in de Middeleeuwen en de barok kreeg het
kasteel- en tuincomplex in de late 19e eeuw zijn huidige aanzien. In 1854
werd het kasteel door Ernst Friedrich Zwirner, de bouwmeester van de dom
van Keulen, in neogotische stijl verbouwd. Tot 1945 was Schloss Moyland de
vaste residentie van de familie Van Steengracht en een geliefde bestemming
van reizigers in het gebied van de Nederrijn. In de Tweede Wereldoorlog
raakte het echter zwaar beschadigd, maar na een periode van verval werd in
1987 begonnen met de eerste restauratiewerkzaamheden. Uiteindelijk werd
het kasteel in neogotische stijl heropgebouwd, en in mei 1997 opende
Museum Schloss Moyland zijn deuren.
Gelijktijdig met de wederopbouw van het kasteel werd ook het park naar het
voorbeeld van de laatste historisch overgeleverde toestand heringericht.
Vandaag de dag bevinden zich in het park zowel een kruidentuin als een
beeldenpark.

Verzameling Van der Grinten
De collectie van Museum Schloss Moyland is gebaseerd op de omvangrijke
verzameling kunstwerken van de gebroeders Hans (1929–2002) en Franz
Joseph (*1933) van der Grinten, één van de belangrijkste verzamelingen in
Noordrijn-Westalen die zijn voortgekomen uit persoonlijk engagement. De
collectie toont belangrijke gebieden van de beeldende en toegepaste kunst.
Naast voorbeelden van internationale stromingen van de moderne kunst ligt
de focus op het werk van verschillende kunstenaars, zoals onder meer André
Thomkins, Rudolf Schoofs, Erwin Heerich en James Lee Byars.

Joseph Beuys
De artistieke productie van Joseph Beuys vormt de essentie van de collectie.
Sinds het begin van de jaren vijftig werden de gebroeders Van der Grinten
door een nauwe vriendschap met de kunstenaar verbonden, en zij waren ook
de eersten die kunstwerken van hem verwierven. In de verzameling van
Museum Schloss Moyland bevinden zich bijna 6000 kunstwerken van Joseph
Beuys, zoals tekeningen, water- en olieverfschilderijen, plastische beelden
en plastische kunstwerken. Behalve kunstwerken hebben de gebroeders Van
der Grinten ook talrijke archivalia over het leven, het oeuvre en de invloed
van Joseph Beuys verzameld, die de basis van het Joseph Beuys- archief
van de Stichting Museum Schloss Moyland vormen.

Joseph Beuys-archief
Het Joseph Beuys-archief is als internationaal onderzoeksinstituut een
belangrijk onderdeel van de Stichting Museum Schloss Moyland en
tegelijkertijd een instituut dat verbonden is aan de kunstacademie
Düsseldorf. Met zijn omvangrijke archiefbestanden en wetenschappelijke
onderzoeksopdracht concentreert het Joseph Beuys-archief zich op het
artistieke oeuvre en de receptie van de kunstenaar. Het Joseph Beuysarchief omvat een bibliotheek, brieven en andere schriftelijke documenten,
foto’s, persberichten, drukwerk en audio-visuele media.

Museumbibliotheek
De museumbibliotheek bevat meer dan 60.000 media over beeldende en
toegepaste kunst van de 19e en 20e eeuw en richt zich thematisch op het
gehele spectrum van de kunstverzameling. Daarnaast biedt deze speciale
bibliotheek ruimte aan literatuur over de kunst- en cultuurgeschiedenis van
het beneden-Nederrijngebied.

Stichting
De partners
Met actieve ondersteuning van Johannes Rau, de toenmalige ministerpresident van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, is de Stichting Museum
Schloss Moyland op 11 juli 1990 door drie partners in het leven geroepen.
Hierbij werd Schloss Moyland door de familie Von Steengracht, in wiens bezit
het zich sinds meer dan 230 jaar bevond, in de stichting ingebracht. Hans en
Franz Joseph van der Grinten schonken de stichting hun kunstverzameling
en archiefmateriaal over Joseph Beuys. De deelstaat Noordrijn-Westfalen
legde de financiële basis voor de wederopbouw en levert sindsdien jaarlijks
een financiële bijdrage voor de exploitatie van het museum. Op 24 mei 1997
werd Museum Schloss Moyland geopend.

Het curatorium
Het curatorium van de Stichting Museum Schloss Moyland bestaat uit dertien
leden, onder wie Armin Laschet, minister-president van de deelstaat
Noordrijn-Westfalen (voorzitter) en Isabel Pfeiffer-Poensgen, minister voor
Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen
(vicevoorzitter). Medefinanciers van de stichting, zoals het district Kleef en de
gemeente Bedburg-Hau, worden vertegenwoordigd door districtsraadslid
Wolfgang Spreen en burgemeester Peter Driessen. Tot het curatorium
behoren verder Frank Ruffing, voorzitter van de Förderverein Museum
Schloss Moyland e.V., prof. Klaus Schäfer, staatssecretaris b. d., Norbert
Meesters, Nadia van der Grinten, Rene S. Spiegelberger, Friedrich Freiherr
von der Leyen, Kai-Harald Solmitz, prof. Eugen Blume en Dr. Andreas
Stürmer.

Het bestuur
In het bestuur van de stichting zijn uiterlijk tot hun 70ste levensjaar drie
honoraire leden vertegenwoordigd die door de stichters worden benoemd.
De families van Hans en Franz Joseph van der Grinten worden door Franz
Rudolf van der Grinten, de oprichters van het kasteel door Nicolas Baron von
Steengracht en de deelstaat Noordrijn-Westfalen door prof. Dr. Arnim Brux
vertegenwoordigd. De taak van het bestuur is om gezamenlijk met de directie
van het museum de besluiten uit te voeren die door het curatorium worden
genomen.

De vereniging
Op initiatief van Hans en Franz Joseph van der Grinten en Adrian Baron von
Steengracht hebben gerenommeerde vertegenwoordigers uit politiek,
wetenschap en cultuur op 15 december 1987 de Förderverein Museum
Schloss Moyland e.V. opgericht, een vereniging zonder winstoogmerk. Het

doel van deze vereniging is het behoud van het historische kasteel en de
omringende tuinen, het behoud en de uitbreiding van de kunstverzameling
en het Joseph Beuys-archief en het onder de aandacht brengen van diverse
facetten van het museum onder brede lagen van de bevolking. Daarnaast
begeleidt de vereniging de activiteiten van het museum door publicaties, de
aankoop van kunstwerken en speciale tentoonstellingen financieel te
ondersteunen.

Service
Openingstijden
Zomer (1 april – 30 september)
Ma. 11–17 uur (alleen park)
Di. tot vr. 11–18 uur
Za. en zo. 10–18 uur
Winter (1 oktober – 31 maart)
Ma. 11–17 uur (alleen park)
Di. tot zo. 11–17 uur
Met de auto
A3 richting Arnhem/Emmerich, afrit Rees.
B67 richting Goch, B57 richting Kleve (borden volgen).
A57 richting Nijmegen/Goch, afrit Goch/Weeze, richting Goch.
Dan B67 richting Kalkar/Rees, B57 richting Kleve (borden volgen).
Parkeren
Voor het kasteelterrein bevindt zich een grote gratis parkeerplaats voor
auto’s en bussen en een aparte parkeerplaats voor campers. Voor gasten
met een handicap zijn parkeerplaatsen vlakbij de ingang aanwezig.
Met het openbaar vervoer
Vanaf station Kleve of Xanten met buslijn 44 richting Moyland.
De bushalte bevindt zich vlakbij het kasteel.
Entreeprijzen
voor alle delen van het museum
7€
Volwassenen
3€
Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren
Met legitimatie: scholieren, studenten, gehandicapten,
dienstplichtigen (ook in vervangende dienst), personen met een
bijstandsuitkering
15 € Gezinskaart (2 volwassenen en kinderen)
6€
Groepen vanaf 10 personen (per persoon)
5,50 € Groepen vanaf 50 personen (per persoon)
1,50 € Schoolklassen per kind (begeleidende persoon gratis)
60 € Jaarkaart
voor een deel, het historische tuincomplex/beeldenpark
2€
per persoon (geen korting)
5€
Gezinskaart (2 volwassenen en kinderen)

Contact
Stiftung
Museum Schloss Moyland
Sammlung van der Grinten
Joseph Beuys Archiv
des Landes Nordrhein-Westfalen
Am Schloss 4
47551 Bedburg-Hau
Tel. +49 (0)2824 9510-0
Fax +49 (0)2824 9510-99
info@moyland.de
www.museum-moyland.nl

Bezoekersservice/museumshop
Rondleidingen
Susanne Hoeveler
Tel. +49 (0)2824 9510-68
Fax +49 (0)2824 9510-94
hoeveler@moyland.de
hoeveler@moyland.de
Joseph Beuys-archief
Stefan Arntz (inlichtingen)
Tel. +49 (0)2824 9510-28
Fax +49 (0)2824 9510-98
arntz@moyland.de
Ma. tot do. 9–16.30 uur
Vr. 9–12.30 uur
(en volgens afspraak)
Förderverein Museum Schloss
Moyland e. V.
Secretariaat
Jannie Uhlenbrock-Lueb
Susanne Hoeveler
Tel. +49 (0)2824 9510-54
Fax +49 (0)2824 9510-97
foerderverein@moyland.de

Kunstonderwijs/bijscholing
Workshops
Nina Schulze
Tel. +49 (0)2824 9510-62
Fax +49 (0)2824 9510-95
schulze@moyland.de
Museumbibliotheek
Tel. +49 (0)2824 9510-29
Fax +49 (0)2824 9510-98
bibliothek@moyland.de
Ma. tot do. 9–16.30 uur
Vr. 9–12.30 uur
(en volgens afspraak)
Pers en publiciteit
Sofia Tuchard
Tel. +49 (0)2824 9510-64
Fax +49 (0)2824 9510-95
tuchard@moyland.de
Informatiemateriaal over
tentoonstellingen en evenementen is op
aanvraag verkrijgbaar.

