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De tentoonstelling ‘Wounded Stones’ in Galerie gundolf b. te Aken die in het 

kader van de Aachener Kunstroute 2018 op 28 september is geopend in Aula 

Caroline en duurde tot 17 november 2018 heeft niet alleen positieve publiciteit 

opgeleverd (zie de pagina “news”) maar ook geleid tot plannen voor een 

volgende tentoonstelling van werk van Danaë die in het najaar van 2020 zou 

kunnen plaatsvinden. Daarmee is de doelstelling van de stichting om met deze 

tentoonstelling ook in Duitsland een brede interesse te wekken voor het werk van 

Danaë bereikt. 

De website van de stichting heeft in oktober, november en december 2018 in 

totaal circa 7.500 bezoekers getrokken, waardoor het totaal aantal bezoekers in 

2018 is uitgekomen op bijna 18.000. 

 

1. Beheer, conservering en archivering 

Ten behoeve van de tentoonstelling ‘Wounded Stones’ zijn nog een aantal 

tekeningen ingelijst terwijl andere van een ophangsysteem zijn voorzien. 

Voor zover dat nog niet is gebeurd wordt de archivering door de sculpturen en 

tekeningen stelselmatig aan de hand van de door Danaë Moons zelf gemaakte foto’s 

te documenteren in de loop van 2019 afgerond. Aan de hand van die foto’s wordt 

zoveel mogelijk ook de datum achterhaald waarop de sculpturen en tekeningen tot 

stand zijn gekomen, met ook aandacht voor de tijdspanne waarin ze zijn ontstaan en 

hun uiteindelijke vorm hebben gekregen. In dat kader wordt ook haar foto- en 

filmmateriaal gedocumenteerd. 

Het aldus verkregen archiefmateriaal zal zoveel als mogelijk worden ingevoerd in het 
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nog in ontwikkeling zijnde documentatiesysteem van de website www.aventory.com. 

Ten behoeve van de tentoonstelling ‘Place’ in het Ministerie van Financiën (zie 

hieronder) zijn de piëzografieën Corridor Wujek 1, 2 en 3 opnieuw afgedrukt en 

ingelijst. 

 

2. Organisatie 

De stichting verwelkomt suggesties en initiatieven van iedereen die wil bijdragen aan 

een grotere bekendheid van het werk van Danaë en zoekt graag naar wegen om een 

en ander te realiseren. De stichting blijft  ook open staan voor mensen die willen 

toetreden tot het artistiek toezichtsorgaan. 

 

3. Publicaties en tentoonstellingen 

Vorig jaar heeft de stichting Pieter Sanders (PS Art Consultancy) als adviseur 

aangesteld en hem gevraagd om bij diverse kunstinstellingen interesse te wekken 

voor het werk van Danaë. Als gevolg van zijn activiteiten zijn er plannen ontstaan om 

in de loop van 2020 een tentoonstelling te organiseren van werk van Danaë in 

Nederland. Ook bestaat er perspectief op deelname van Danaë aan een 

groepstentoonstelling die in het najaar van 2020 in Aken wordt georganiseerd. De 

stichting heeft Pieter Sanders gevraagd zorg te dragen voor een goede afstemming 

tussen beide tentoonstellingen. 

Mede om aandacht te geven aan beleid gericht op vermiste personen wordt binnen 

het Ministerie van Financiën een tentoonstelling van werk van Danaë georganiseerd 

onder de titel ‘Place’. De opening vindt plaats op 4 april 2019. De tentoonstelling die 

duurt tot half mei is niet vrij toegankelijk: voor toegang kan men zich bij de stichting 

aanmelden via info@danaemoons.com . 


