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Tuinen van verwondering 
Op reis naar de mooiste beeldentuinen ter wereld met Ernst Veen  
Een nieuwe zesdelige televisieserie van de NTR waarin kunst en natuur samenkomen 
 
In de mooiste landschapsparken ter wereld smelten kunst en natuur samen. Ernst Veen, oud-
museumdirecteur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam, maakt met de zesdelige 
televisieserie Tuinen van Verwondering zijn droom waar. Over de hele wereld gaat Veen op zoek 
naar indrukwekkende beeldentuinen vol spectaculaire kunstobjecten van internationaal vermaarde 
kunstenaars, zoals o.a. Anish Kapoor, Richard Serra, Sol LeWitt, Damien Hirst, James Turrell en 
Olafur Eliasson. Tuinen van Verwondering wordt vanaf 3 november a.s. om 21.20 uur door de NTR 
uitgezonden op NPO 2.  
 

 
Gibbs Farm, Nieuw-Zeeland. Dismemberment Site 1, Anish Kapoor, 2009 © Fotografie: Paul Kramer 
 
Ernst Veen: “Toen ik in 2012 een bezoek bracht aan Gibbs Farm, een particuliere beeldentuin, opende 
zowel artistiek als qua omvang een nieuwe wereld voor mij. Door middel van tentoonstellingen een 
verhaal vertellen is mij op het lijf geschreven als oud-museumdirecteur. Kunst ontroert, zet aan tot 
denken, inspireert, prikkelt de nieuwsgierigheid. Niet alleen het werk zelf, maar ook de maker, de 
eigenaar, de verzameling waartoe het behoort, maken deel uit van de ervaring van de toeschouwer. En 
daar, in Nieuw-Zeeland, werd mij duidelijk dat Gibbs Farm zo’n verhaal in zich droeg. Dat de werken 
niet te verschepen zijn was een niet onbelangrijke hindernis. Essentieel echter is dat ze één geheel 
vormen met hun omgeving, ze maken er deel van uit. Ze zijn merendeels “site specific”; natuur en kunst 
versterken elkaar, voeren een dialoog met elkaar.“ 



 

 
In een ontdekkingsreis door Nieuw-Zeeland, Zuid-Frankrijk, Italië, Noorwegen, de Verenigde Staten en 
Brazilië hoort Ernst Veen de bijzondere verhalen en ontstaansgeschiedenis van deze vaak nog relatief 
onbekende parken. Het zijn immense landgoederen waar kunstminnende en vermogende 
particulieren kunst en natuur hebben geïntegreerd tot een wonderbaarlijke eenheid. De eigenaren zijn 
op zoek naar de dialoog met de natuurlijke omgeving en de vaak grote “site specific” kunstwerken. 
 
3 november 2016: Gibbs Farm, Nieuw-Zeeland 
Op het exclusieve zomerlandgoed (400 ha, bijna 10 keer groter dan het Amsterdamse Vondelpark) van 
Alan Gibbs op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland lopen zebra’s, giraffen, buffels en struisvogels vrij 
rond tussen kunstwerken. Ernst Veen bewondert wandelend én vanuit de helikopter met Gibbs o.a. 
het vuurrode zachte trechtervormige kunstwerk van Anish Kapoor en het reusachtige 250 meter lange 
metalen lint van Richard Serra. 
 

 
 
10 november 2016: Collezione Gori, Italië 
Giuliano Gori verfraaide zijn landgoed en olijfgaard in Toscane met werk van toonaangevende avant-
garde en hedendaagse kunstenaars als Daniel Buren, Sol LeWitt en Robert Morris, die hun werken 
aanpasten aan het landschap vol bossen, hellingen, terrassen en open plekken met wijngaarden en 
olijfbomen.  
 

 
 
17 november 2016: Storm King, Verenigde Staten 
Niet ver, ten noorden van New York, aan de Hudson rivier ligt een beeldentuin, waar de 
kunstwerken groter zijn dan de bezoeker voor mogelijk houdt. Ernst Veen gaat er op zoek naar het 
grootste kunstwerk: het heelal in een weiland, gemaakt door Dennis Oppenheim. De metershoge 
kolossale werken, al van verre zichtbaar, zijn bijna niet te omschrijven. Tijdens het wandelen in het 
glooiende heuvelland, verschijnen en verdwijnen ze aan de horizon. Het is een bijna onwerkelijke 
ervaring, zegt Ernst Veen, een soort “Alice in wonderland”-gevoel. 
 



 

 
 
24 november 2016: Château La Coste, Zuid-Frankrijk 
Op het wijnlandgoed van de Ierse vastgoedmagnaat Paddy McKillen vloeien architectuur, kunst en 
wijnbouw soepel in elkaar over, met o.a. hedendaagse bouwwerken van toparchitecten als Tadao 
Ando, Jean Nouvel en Frank Gehry en kunstenaars als Louise Bourgeois en Tom Shannon. De 
kunstwerken en architectonische creaties zijn in volledige harmonie met de wijnranken en het 
Provençaalse landschap. 
 

 
 
1 december 2016: Inhotim, Brazilië 
Een oud mijnbouwgebied is omgetoverd tot een paradijselijke jungle vol met kunst. De van 
pompbediende tot miljardair opgeklommen Braziliaan, de flamboyante Bernardo Paz, wil dat mensen 
door natuur en kunst tot rust komen en zich daardoor beter gaan voelen. Zijn verlichtende boodschap 
en voorkomen doen onmiddellijk denken aan een Messias. Hij wordt op handen gedragen door zijn 
medewerkers. Die adoratie is ook terecht. Hij heeft in de afgelopen decennia een Paradijs gerealiseerd, 
waar natuur en hedendaagse kunst van een adembenemende schoonheid zijn. Met werk van o.a. 
Yayoi Kusama, Olafur Eliasson, Doug Aitken, Matthew Barney en Steve McQueen. 
 

 
 
8 december 2016: Ekebergparken, Oslo, Noorwegen 
Vastgoedmagnaat en mecenas Christian Ringnes maakte van een vervallen stadspark een 
beeldentuin vol opzienbarende kunst met als thema “Vrouwelijkheid”, waar “Anatomy of an Angel” 
van Damien Hirst naadloos op aansluit. In luttele jaren heeft het publiek het “nieuwe” park in zijn hart 



 

gesloten.  Iedereen voelt zich  hier thuis, met zijn diversiteit aan kunstwerken.  Zo krijgt bijvoorbeeld 
de “Schreeuw” van Edward Munch een voortzetting in de vorm van een lijst, ontworpen door Marina 
Abramovic. Ernst Veen ontmoet de vrouwen die dit stadspark beheren en brengt de nacht door in de 
hallucinerend makende installatie “Skyspace”, een spectaculaire en nauwelijks te beschrijven 
ondergrondse sensatie van kunstenaar James Turrell.  
 

 
 
Producent: De Haaien  
Idee en presentatie: Ernst Veen 
Research en script: Gijs van Tuyl, oud-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam.  
Camera: Martijn Tervoort  
Regie en fotografie: Paul Kramer 
Geluid: Manuel Reichert en Marc Frinking 
Research en organisatie: XPEX Experience Experts 
Met dank aan: Museum Beelden aan Zee 
 
Uitzending: iedere donderdag vanaf 3 november om 21.20 uur op NPO 2 
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Voor meer informatie, zichtlink, beeldmateriaal en interviewaanvragen: 
 
Herrie Film & TV  
Noortje van de Sande 
info@herrie.com 
www.herrie.com/pers (voor beeldmateriaal) 
020-4868212 
 
Noot voor redactie: 
Er verschijnt ook een boek over de hierboven beschreven beeldentuinen.  
Inleiding: Ernst Veen. Auteur: Gijs van Tuyl. Foto’s: Paul Kramer.  
ISBN 9789462621091, Euro 29,95, Waanders Uitgevers, volledig in kleur, paperback 144 pag. 
Verschijning: november 2016. Voor meer informatie: mwaanders@uitgeverijdekunst.nl  
 
 


