
Boijmans zet met gastconservator Blotkamp
topstukken in nieuw licht
& focus op hedendaagse kunst tijdens zomertentoonstellingen
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SAMENVATTING

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is vanaf 24 juni in maar liefst 39 zalen in een

nieuwe opstelling te zien. Emeritus hoogleraar en kunstenaar Carel Blotkamp zet als

gastconservator de topstukken in een nieuw licht. Met De collectie als tijdmachine legt Blotkamp het

accent op moderne kunst. Zijn opzet is om de bezoekers te prikkelen en 'te verleiden tot vertraagd

kijken'.

Eveneens start op 24 juni de zomerprogrammering. Na het succes van de voorjaarstentoonstelling
Gek van surrealisme - waar meer dan 152.000 bezoekers op af kwamen - pakt het museum deze
zomer uit met maar liefst vier tentoonstellingen: van de internationale hedendaagse kunstenaars,
Richard Serra, Raphael Hefti, Gunnel Wåhlstrand en van de Nederlanders Sylvie Zijlmans & Hewald
Jongenelis. Zowel Serra, Hefti als Wåhlstrand exposeren nog niet eerder getoond werk in Nederland.

'Ik hou van Museum Boijmans Van Beuningen: van de mooie collectie, het sfeervolle gebouw en de
intieme zalen. Dat ik een nieuwe opstelling van de collectie mag presenteren, is een geschenk',
vertelt Blotkamp. Zijn terrein is de moderne kunst. De afgelopen jaren heeft de oude kunst in de vaste
collectie van het museum vooral aandacht gekregen. Blotkamp legt het accent op de periode na de
Tweede Wereldoorlog. 'Van een chronologische opstelling, ga je zo sjokken. Je aandacht verslapt bij
een rondgang door bijna veertig zalen. Daarom heb ik de kunstgeschiedenis vanaf circa 1300 in acht
tijdsblokken verdeeld en gekozen voor een afwisseling van oud en modern. De afwisseling is,
behalve aan de kunstwerken zelf, ook te zien aan de kleur van de wanden en de inrichting van de
zalen: donkere tinten en een klassieke presentatie voor oud, lichte tinten en een meer dynamische
muurindeling voor modern. Zo reis je als het ware in een tijdmachine heen en weer door de
geschiedenis.' Met zijn onconventionele indeling brengt Blotkamp andere delen van de collectie met
elkaar in contact. Ook haalt hij enkele bijzondere werken uit het depot om bezoekers te prikkelen met
nieuwe ontmoetingen. De opstelling De collectie als tijdmachine bevat grote namen als Mark Rothko,
Pyke Koch, Anselm Kiefer, Donald Judd en Paul Cézanne, evenals minder bekende kunstenaars als
Suze Robertson en de Rotterdammer Kees Timmer.

Daglicht
Museum Boijmans Van Beuningen stelt bij de presentatie van schilderijen een zo dicht mogelijke



benadering van daglicht voorop. Hiervoor is speciaal een LED-spot ontwikkeld. Tijdens de
persopening wordt deze officieel gepresenteerd in De collectie als tijdmachine.

Bekijk de vernieuwde collectieopstelling hier: https://vimeo.com/219812230

Zomer in Boijmans: Richard Serra, Raphael Hefti, Gunnel Wåhlstrand, Sylvie Zijlmans &
Hewald Jongenelis
De zomer staat in het teken van hedendaagse kunst met maar liefst vier tentoonstellingen. De
Amerikaanse kunstenaar Richard Serra (San Francisco 1938) maakte speciaal voor het museum de
reeks Rotterdam Horizontals en Rotterdam Verticals. In de tentoonstelling Richard Serra: Drawings
2015-2017 toont Serra maar liefst tachtig recente tekeningen, samen met nooit eerder geëxposeerde
schetsboeken. Het werk van de Zweedse kunstenares Gunnel Wåhlstrand (Uppsala 1974) is voor het
eerst in een solotentoonstelling in Nederland te zien. Gunnel Wåhlstrand maakt extreem realistische
schilderijen van zwarte inkt met monumentale landschappen, dwingende portretten en serene
interieurs met intrigerende composities. Met de tentoonstelling Sensory Spaces 11 – Raphael Hefti
heeft het museum eveneens een primeur. Het werk van Hefti (Biel - Bienne 1978) is voor het eerst te
zien op Nederlandse bodem. Hij maakt een ruimtevullende installatie van zwart zand, gesmolten
aluminium en zink. Geïnspireerd op de Rotterdamse haven stappen bezoekers een productieplaats
binnen. Ook Nederlands werk siert het museum. Het videokunstwerk The Magnetic North van Sylvie
Zijlmans (Geertruidenberg 1964) en Hewald Jongenelis (Etten-Leur 1962) is geïnspireerd op lokale
problematiek, maar zou overal kunnen staan. Met het werk willen de kunstenaars actuele vragen
oproepen als 'Moet alles voor altijd hetzelfde blijven?', 'Wat is vol?' en 'Wie moet weg?'. Onderdeel
van de installatie is het videokunstwerk The Idea of Freedom dat sinds 2012 onderdeel van de rijke
collectie van het museum is.

Pers is van harte welkom bij de perspreview op 23 juni. Uitnodiging in bijlage. RSVP via
boijmans@coebergh.nl.

Publieksopening zaterdag 24 juni
Vanaf zaterdag 24 juni is het zomerprogramma open voor het publiek. Deze dag is iedereen van
harte welkom om de vernieuwde collectieopstelling en de tentoonstellingen te bewonderen.
Verschillende kunstenaars zijn op de publieksopening aanwezig en er is een speciale actie;
bezoekers betalen voor 1 persoon en ontvangen 2 toegangskaarten. De tickets zijn via
www.boijmans.nl te bestellen.

Over Museum Boijmans Van Beuningen
Museum Boijmans Van Beuningen is een veelzijdig en eigenzinnig museum dat al bijna 170 jaar in
het hart van de havenstad Rotterdam is gevestigd. Een bezoek aan het museum is een reis door de
geschiedenis van de kunst. Nederlandse en internationale topstukken geven een overzicht van de
vroege middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Van Bosch, Rembrandt en Van Gogh tot Dalí en Dutch
Design. Het museum toont het ontstaan van het impressionisme en modernisme via werk van o.a.
Monet, Mondriaan en Magritte en beschikt over een bijzondere popartcollectie met o.a. Warhol en

http://www.boijmans.nl/
http://boijmans@coebergh.nl/
https://vimeo.com/219812230


Lichtenstein. Het museum heeft eveneens een uitgebreide internationale collectie vormgeving
(waaronder mode) en design, met objecten van Breuer, Eames, Sottsass, en Grcic. Nationaal zijn
onder andere Rietveld, Gispen, Studio Wieki Somers, Bertjan Pot en Hella Jongerius
vertegenwoordigd.

Museum Boijmans Van Beuningen
Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
15 euro, jongeren t/m 18 jaar gratis toegang
Museumpark 18-20, Rotterdam

www.boijmans.nl

Overzicht nieuwe opstelling vaste collectie & zomerprogramma
De collectie als tijdmachine: vanaf 24 juni
Richard Serra: Drawings 2015-2017: 24 juni tot en met 24 september 2017
Sensory Spaces 11 – Raphael Hefti: 24 juni tot en met 1 oktober 2017
Gunnel Wåhlstrand: 24 juni tot en met 24 september 2017
Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis: The Magnetic North & The Idea of Freedom: 24 juni tot en met
24 september 2017
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