
Jaaroverzicht 2017
Museum Boijmans Van Beuningen kijkt terug op gevarieerd en succesvol
jaar

Museum Boijmans Van Beuningen heeft in 2017 weer meer bezoekers mogen

verwelkomen, informeren en inspireren. Ten opzichte van vorig jaar kende het

museum een stijging van 12,5%. Het museum ontving zo’n 315.000 enthousiaste

kunstliefhebbers. Highlight was de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’ met

maar liefst 152.000 bezoekers. Ruim 20% van dit aantal bezocht het museum voor

de eerste keer. De designtentoonstelling ‘Change the System’ weet sinds 14

oktober veel jonge bezoekers te trekken; ruim 9.000 van de tot nu toe 52.000

bezoekers is tussen de 20 en 40 jaar.

Het museum kijkt terug op een succesvol en gevarieerd jaar met hoogtepunten als de

tentoonstelling ‘Richard Serra – Drawings 2015-2017’, met het laatste werk van één van de

meest toonaangevende kunstenaars van dit moment, en de tentoonstelling ‘Academy of Tal R’,

met een overzicht van het indrukwekkende oeuvre van deze Deense kunstenaar. Tal R staat

bekend als een van de meest actieve en productieve kunstenaars van deze tijd. Begin dit jaar

werd ook de eerste paal van Depot Boijmans Van Beuningen de grond in gedraaid.
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Gevarieerd programma
Museumdirecteur Sjarel Ex: “Dit jaar hebben we met een breed en afwisselend programma veel

nieuwe bezoekers weten te interesseren voor ons museum. De opstelling van onze vaste collectie

is door gastconservator en kunsthistoricus Carel Blotkamp geheel herzien. Hij bedacht voor 39

zalen een nieuwe opstelling die bezoekers uitdaagt om langer naar kunst te kijken: ‘slow

watching’. Ook hebben we 89 nieuwe werken aan onze prachtige collectie toegevoegd en er is

een nieuwe surrealisten-bestandscatalogus verschenen. Kortom, het was een druk en zeer

productief jaar voor ons museum.”

 

Ook buiten de landsgrenzen was het museum actief. Pieter Bruegel's ‘De Toren van Babel’ en

Jeroen Bosch’ ‘De marskramer’ en ‘De heilige Christoffel’ vertrokken in het voorjaar van 2017 –

samen met 90 andere werken – op een lange reis naar Japan. Deze topstukken zijn bij hoge

uitzondering uitgeleend voor de tentoonstelling ‘Collection of Museum Boijmans Van

Beuningen – Bruegel’s ‘The Tower of Babel’ and ‘Great 16th Century Masters’ in Tokio en

Osaka, mede-georganiseerd door het Japanse mediaconcern The Asahi Shimbun. 660.000

Japanners bekeken de oude meesters uit de indrukwekkende collectie oude kunst van Museum

Boijmans Van Beuningen.

 

Bezoekers kunnen in het Museum Boijmans Van Beuningen nog tot en met 14 januari 2018

kijken naar de designtentoonstelling ‘Change the System’. Met werk van meer dan vijftig

ontwerpers en kunstenaars geeft de tentoonstelling een beeld van de veranderkracht van het

hedendaags design.

Dynamische verzameling
Het museum ontving in 2017 circa 336 schenkingen en 7 bruiklenen. 639 kunstwerken gingen

op reis: 192 binnen Nederland en 447 internationaal. Het museum kocht circa 89 werken aan.

De meest opvallende daarvan zijn De Vierkante Auto (2010) van John Körmeling, Le Déserteur

(1931) van Victor Brauner en Landschap bij maanlicht (1823) van Johan Christian Dahl.   

1700 meer MBO-studenten 



Museum Boijmans Van Beuningen biedt een uitgebreid educatief programma voor

verschillende onderwijsniveaus. Om leerlingen vertrouwd te maken met beeldende kunst en het

museum, worden ze op een interactieve wijze door het museum geleid. In 2017 heeft het

museum 10.000 basisschoolleerlingen en 20.000 studenten uit het voortgezet onderwijs, MBO,

HBO en WO ontvangen. Het aantal MBO-studenten steeg flink: ten opzichte van 2016 ontving

het museum dit jaar 1.700 meer MBO-studenten, en kwam het totaal op 2.675 MBO-studenten.

Rotterdamse scholieren, zowel uit primair als voortgezet onderwijs, bezoeken het museum

veelvuldig met de Boijmans Museumbus. Deze werd in 2017 volledig gefinancierd door

particuliere schenkers. Bijna 33.000 volwassenen bezochten het museum met een rondleiding

of deden mee aan een van de vele activiteiten die het museum jaarlijks organiseert.

Vooruitblik 2018
Sjarel Ex vertelt: "In 2018 zetten we de deuren van ons prachtige museumgebouw nog een jaar

open voordat het een nieuw jasje krijgt in 2019. We hebben een prachtig programma met onder

andere design van Hella Jongerius en Bertjan Pot, het bijzondere Oostenrijkse

kunstenaarscollectief Gelatin en in het najaar de blockbuster ‘Rubens; Grootmeester van de

olieverfschets’". Begin 2018 maakt het museum de plannen bekend voor alle tentoonstellingen

en activiteiten tijdens de renovatie vanaf begin 2019.

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 onder andere 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 onder andere

Hamilton, 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.
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