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Boijmans Ahoy drive-thru museum  
Rotterdam, 1 – 23 augustus 2020 
 
Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans Van Beuningen: “We zijn intens blij dat iedereen zich 
museumbreed achter dit plan heeft geschaard en we in bijzonder korte tijd en met snel 
bijeengebrachte middelen van fondsen en sponsoren zoiets moois kunnen neerzetten in 
samenwerking met Ahoy. We verlangen naar dit event dat actie en contemplatie, plezier en 
beschouwelijkheid, opwinding en verbazing belooft.” 
 
Jolanda Jansen, algemeen directeur Rotterdam Ahoy is verheugd over dit initiatief: “We leven in 
een heftige en bijzondere tijd tegelijk. Het is geweldig om te zien hoe dit unieke idee en deze 
samenwerking tot stand zijn gekomen. Door creativiteit en met de wil vanuit beide partijen en vele 
partners die erbij ondersteunen, bieden we het grote publiek volgende maand een once in a lifetime 
ervaring.” 
 
Francesco Stocchi, conservator moderne en hedendaagse kunst: "Our cultural practices are 
about situated experiences and while museums, cinema, theatres... had to stop, or even to close, 
new formats need to respond, even provocatively, to the current situation. A drive-through artistic 
journey. A pioneering experience of masterpieces immersed in the penumbra, protected by your 
car. It is both liberating and alarming." 
 
Annemartine van Kesteren, conservator Design: " De tentoonstelling weerspiegelt het 
spanningsveld tussen de gecultiveerde wereld en de natuur, dat we nu zo intens ervaren. Kunst 
werkt hierbij als een spiegel die ons laat zien waar we ons bevinden, hoe hard de grenzen zijn 
maar die ons ook aanscherpt om over een reset na te denken." 
 
Daan Peters, managing director BankGiro Loterij :"Met een corona-proof plan kan er op 
Rotterdam-Zuid kennis gemaakt worden met veel verschillende, prachtige kunst uit de collectie van 
Museum Boijmans Van Beuningen. Wij kijken uit naar deze bijzondere tentoonstelling die de 
grenzen verlegt van wat een tentoonstelling kan zijn. " 
 


