
 

PERSBERICHT  

 

Rotterdam, maandag 25 maart 2019 

 

Leerlingen De Theaterhavo/vwo maken Pop-Up Museum in school met 

kunst uit Museum Boijmans Van Beuningen  

Tijdens de Nationale Museumweek, van 8 tot en met 14 april, vindt in Rotterdam de 

tentoonstelling ‘Compressed Emotions’ plaats . Derdejaars vormgeefleerlingen van De 

Theaterhavo/vwo creëren tijdens deze week hét Pop-Up Museum van Zuid-Holland in De 

Theaterschool. De titel van de tentoonstelling is geïnspireerd op het kunstwerk Compression de 

Bicyclette van Cesar (1970). De kunstwerken in de tentoonstelling zijn eveneens afkomstig uit de 

collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.  

Met de tentoonstelling ‘Compressed Emotions’ willen de dertien vormgeefleerlingen van De 

Theaterhavo/vwo een duidelijke tegenstelling laten zien tussen blije, kleurrijke, bijna hysterische 

kunstwerken en donkere, depressieve kunstwerken. Hiermee hopen ze een jeugdige tentoonstelling 

te presenteren met een bijzondere tweedeling en mensen op een andere manier naar kunst te laten 

kijken.   

In totaal zijn 20 kunstwerken, schilderijen, beelden en videowerken, geselecteerd van onder andere 

César, Christophe Coppens, Bas Jan Ader, Pipilotti Rist en Sigurdur Gudmundsson. 

De keuze voor de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen was voor de leerlingen evident, 

geeft Danielle van Rijssen (docent Vormgeving en Beeld) aan. ‘Het is een museum om trots op te zijn, 

inspirerend, met een rijk gevarieerde collectie.’  

Begeleid door Danielle van Rijssen en een team van Museum Boijmans Van Beuningen hebben de 

leerlingen ook het organisatieproces op zich genomen. Zo hebben ze materiaal voor de 

tentoonstelling klaargemaakt, pers benaderd en de zaaltekst en tentoonstellingsbordjes geschreven. 

Opening Pop-Up Museum 

De opening van de tentoonstelling  ‘Compressed Emotions’ vindt plaats op maandag 8 april om 17.00 

uur in De Theaterschool aan de Pieter de Hoochweg 222. Tijdens de opening vertellen de leerlingen 

meer over de tentoonstelling en de werken die zij geselecteerd hebben. De opening wordt verzorgd 

door oud-vormgeefleerling van De Theaterhavo/vwo Gianni Antonia. Hij studeert momenteel 

Graphic Communication Design aan de University of Arts London. 

Openingstijden Pop-Up Museum 

De tentoonstelling ‘Compressed Emotions’ voor het Pop-Up Museum is van dinsdag 9 tot en met 14 

april tussen 12.00 en 17.00 uur gratis te bezoeken. Locatie: De Theaterschool, Pieter de Hoochweg 

222 te Rotterdam. Bij binnenkomst kan men zich melden bij de receptie.  

Transit Boijmans Van Beuningen & Boijmans in de klas 
Vanaf 2019 gaat Museum Boijmans Van Beuningen de noodzakelijke renovatie in. In deze Transit-
periode trekt het museum de stad Rotterdam en de wereld in om publiek te raken met zijn 



internationale topcollectie. Tot en met 26 mei is de tentoonstellingsvleugel van het museum nog 
geopend. Vanaf schooljaar 2019 gaat het museum Rotterdamse scholen bezoeken met échte 
collectiestukken onder de noemer ‘Boijmans in de Klas’.  
De Pop-Up tentoonstelling ‘Compressed Emotions’ van De Theaterhavo/vwo is voor Museum 

Boijmans Van Beuningen dan ook een mooie pilot en samenwerkingsproject. 

Over de Nationale Museumweek 

De Nationale Museumweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim 400 musea in het 

hele land, hun collecties op een niet te missen wijze in de schijnwerpers zetten. En zodoende 

ambassadeurs, fans én nieuw publiek uitnodigen om zich te laten verrassen, inspireren of 

confronteren met een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud. Musea zullen 

tijdens deze week op geheel eigen wijze aansluiten bij het overkoepelende thema ‘Ontdek samen 

ons échte goud, dichterbij dan je denkt!’ Het beoogde resultaat is een sterkere binding van alle 

inwoners van ons land met de collectie Nederland. 
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Noot voor de redactie 

Voor aanvullende informatie, beeldmateriaal of interviews met de leerlingen kunt u contact 

opnemen met:  

De Theaterhavo/vwo, Kirsten Reininga (Productie) 

T: 010 244 33 00 / M: 06 82 68 29 71 

E: K.Reininga@hofpleinrotterdam.nl 

 

Vermelding bij beeld kunstwerk Compression de Bicyclette van Cesar (1970):  

César, Compression de bicyclette, 1970, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.  

Fotograaf: Jannes Linders 

 

Vermelding bij foto’s van de leerlingen: 

Fotograaf: Fred Ernst   

 


