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SAMENVATTING

Museum Boijmans Van Beuningen vindt mobiliteit van de eigen collectie van groot belang: elk jaar

reizen zo’n 500 collectiestukken als bruiklenen naar musea over de hele wereld, zodat in elk land

belangstellenden deze in het echt kunnen bewonderen. Dit jaar start het museum bovendien met het

maken van complete tentoonstellingen voor internationale musea. De eerste opent 18 april in Japan,

een expositie rond vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlandse meesters. Deze is georganiseerd in

samenwerking met Asahi Shimbun, een van Japans grootste mediaconcerns, met een

gespecialiseerde cultuurafdeling die internationale projecten naar Japan haalt.

De expositie Collection of Museum Boijmans Van Beuningen – Bruegel’s ‘The Tower of Babel’ and
Great 16th Century Masters bevat hoogtepunten uit de museumcollectie zoals De marskramer van
Jheronimus Bosch en Pieter Bruegels De toren van Babel. Deze topstukken worden samen met 36
andere schilderijen, 43 prenten en 10 beelden uit de vijftiende en zestiende eeuw uitgeleend aan
musea in Tokio en Osaka voor de tentoonstelling Bruegel’s ‘The Tower of Babel’ and Great 16th
Century Masters.

@2017babel
Zoals de titel al aangeeft, staat De toren van Babel (1563-1564) centraal. Dit internationaal beroemde
kunstwerk is zeer populair in Japan. In samenwerking met Tokyo University of the Arts wordt een
enorme reproductie van het kunstwerk getoond, plus een 3D-animatie. Conservator oude kunst Friso
Lammertse: ‘Tijdens de voorbereidingsperiode kregen we veel Japanners over de vloer. Wat me
opviel, is dat ze op een andere manier naar het schilderij kijken. Ze nemen de toren als bestaand
object, willen weten hoe hoog hij in werkelijkheid is en hoe hij er in voltooide staat uit zou zien.’
Japanners hebben zo’n grote interesse in oude kunst uit de Nederlanden dat het Tokyo Metropolitan
Art Museum waar de tentoonstelling op 18 april opent een zeer grote toestroom van belangstellenden
verwacht, vergelijkbaar met die aan de Jheronimus Bosch-tentoonstelling in 2016. De organisator
heeft speciaal voor de tentoonstelling een website in het leven geroepen (http://babel2017.jp) en een
Twitteraccount (@2017babel).

BVB Collections
Reizende tentoonstellingen maken voor het buitenland is een nieuwe activiteit van Museum Boijmans

http://www.twitter.com/2017babel
http://babel2017.jp/


Van Beuningen, dat zo de bekendheid van het Rotterdamse museum en van de collectie wil
vergroten. Onder de noemer ‘BVB Collections’ biedt het museum tentoonstellingen aan rond de
thema’s gouden eeuw, Dutch design, surrealisme, klassiek modernen en hedendaagse kunst. ‘We
bieden kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen’ zegt Sandra Tatsakis, directeur van BVB
Collections. ‘En in overleg met de musea kunnen we desgewenst ook educatieve programma’s en
publicaties verzorgen.’ Naast de Japanse musea maakt het museum in de komende jaren exposities
in onder meer Spanje, Italië en de Verenigde Staten.

Ondernemerschap
Het mes snijdt bij projecten als deze aan twee kanten: het komt bilaterale betrekkingen met musea in
Japan ten goede en beroemde originele werken wekken de reislust van Japanse kunstliefhebbers op
om naar Nederland en naar Rotterdam te komen. Over het gemis van de topwerken hoeven
Boijmans-fans niet bang te zijn. Tatsakis: ‘De tentoonstellingen verschillen sterk van elkaar en onze
collectie is zo rijk dat we onze bezoekers altijd kunnen verrassen met topstukken. Zo creëer je
overigens ook nieuwe publiekslievelingen.'

Collection of Museum Boijmans Van Beuningen – Bruegel’s ‘The Tower of Babel’ and Great 16th
Century Masters is te zien van in het Tokyo Metropolitan Art Museum (18 april – 2 juli 2017) en het
National Museum of Art, Osaka (18 juli – 15 oktober 2017).
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