
Kunst van formaat - De collectie XL vanaf de jaren vijftig

Gastconservator Carel Blotkamp selecteert de allergrootste werken uit de collectie

Van 10 februari tot en met 29 april 2018 worden in Museum Boijmans Van

Beuningen zo'n zestig werken van groot formaat getoond. Gastconservator Carel

Blotkamp maakt een gevarieerde selectie uit de allergrootste werken van het

museum voor de tentoonstelling 'Kunst van formaat - De collectie XL vanaf de

jaren vijftig'. Te zien zijn onder andere Driftwood circle van Richard Long, Notung

van Anselm Kiefer en D'red Dwarf, B'lack Hole van Jim Shaw. Vanwege hun

afmetingen worden deze werken zelden op zaal getoond; ze konden ook geen plek

krijgen in de vernieuwde collectieopstelling 'De collectie als tijdmachine', die te

zien is in de intieme zalen en kabinetten van het oude museumgebouw. De

Bodonvleugel biedt daarentegen wel ruimte voor deze grote kunstwerken en zal

vanaf februari 2018 het decor zijn van de  XL-tentoonstelling.



Jim Shaw, D'red Dwarf, B'lack Hole, 2010, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

Aankoop met steun van Het Titus Fonds van de Vereniging Rembrandt en BankGiro Loterij

2013.

De werken die onderdeel uitmaken van 'Kunst van formaat - De collectie XL vanaf de jaren

vijftig' zijn min of meer chronologisch gegroepeerd, in overeenstemming met de indeling van

kunst na 1945 binnen ‘De collectie als tijdmachine’.

'Bij het samenstellen van de collectiepresentatie heb ik met bloedend hart
bepaalde werken moeten laten vallen, simpelweg omdat ze niet door de
deuren konden. Het mooie schilderij van Rothko paste nog net. Ik ben blij met
deze tentoonstelling, als tijdelijke aanvulling op de collectiepresentatie.’ - Carel
Blotkamp

Ruimte
Schilderijen die een hele wand beslaan, zaalvullende sculpturen en installaties; vandaag de dag

zijn kunstwerken van extreem groot formaat heel gewoon. Maar in 1935, toen Museum

Boijmans Van Beuningen werd geopend, waren zulke werken zeldzaam en bij de bouw werd

daar dan ook geen rekening mee gehouden. In de jaren zeventig heeft het museum de

Bodonvleugel laten aanbouwen om meer ruimte te creëren voor de uitdijende collectie en

tentoonstellingen. Deze ruimte is perfect voor de ruim zestig grote werken van de

tentoonstelling 'Kunst van formaat'.



Anselm Kiefer, Notung (Sword of Siegfried), 1973, Museum Boijmans Van Beuningen,

Rotterdam.

Naoorlogse kunst
De tentoonstelling beslaat werken vanaf de jaren vijftig. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft

Museum Boijmans Van Beuningen actief moderne kunst aangekocht, onder andere Cobra, Zero,

pop art, Nouveau Réalisme, minimal art, Arte Povera en conceptual art, maar ook  abstracte

kunst van uiteenlopende aard. In de jaren '70 en '80 kwam de nadruk sterk op eigentijdse kunst

te liggen, met veel aandacht voor de nieuwe Duitse schilderkunst en andere vormen van nieuwe

schilderkunst uit Amerika en Europa, alsmede voor installatiekunst. Daarnaast werd de

befaamde collectie surrealisme van het museum uitgebreid met belangrijke werken.

Over Museum Boijmans Van Beuningen



Bosch, Rembrandt, Van Gogh, Dalí en Dutch Design; een bezoek aan Museum Boijmans Van

Beuningen is een reis door de geschiedenis van de kunst. Nederlandse en internationale

topstukken geven een overzicht van de vroege middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Kunstwerken

van o.a. Monet, Mondriaan en Magritte tonen het ontstaan van het impressionisme en

modernisme. Het museum bezit een van de grootste collecties surrealisten ter wereld en een

bijzondere Engelse en Amerikaanse popart-verzameling met werken van o.a. Tilson, Warhol en

Oldenburg. Bovendien is het museum dé plek voor vormgeving en design; van middeleeuwse

kannen en glas uit de Gouden Eeuw, tot meubels van Rietveld en hedendaags Dutch Design.

 

Museum Boijmans Van Beuningen is een veelzijdig en eigenzinnig museum in het hart van

Rotterdam. De komende jaren zal het museum niet alleen zijn collectie en tentoonstellingen

tonen aan zijn bezoekers, maar ook bouwen aan een toekomstbestendig museumgebouw én het

eerste openbare kunstdepot ter wereld.

Tentoonstelling: 'Kunst van formaat - De collectie XL vanaf de jaren vijftig'

10 februari tot en met 29 april 2018

 

Museum Boijmans Van Beuningen

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Toegangsprijs tot 31 december 2017: 15 euro, jongeren t/m 18 jaar gratis toegang

Toegangsprijs vanaf 1 januari 2018: 17,50 euro, jongeren t/m 18 jaar gratis toegang

Museumpark 18-20, Rotterdam

 

www.boijmans.nl
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