
ICT-partner KPN toont kunstcollectie in nieuw
Depot Boijmans Van Beuningen

De kunstcollectie van ICT-partner KPN krijgt een eigen plek in
het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. Vandaag
werd de samenwerking bekrachtigd op de bouwplaats van Depot
Boijmans Van Beuningen.

Eelco Blok, CEO van KPN en museumdirecteur Sjarel Ex beklonken vandaag in het bijzijn van

burgemeester Ahmed Aboutaleb de samenwerking voor het in 2020 te openen Depot Boijmans

Van Beuningen in Rotterdam, waar KPN onlangs met het hoofdkantoor naartoe verhuisde.

Blok: “KPN is er trots op de ICT-infrastructuur te mogen verzorgen in het eerste publiek

toegankelijke kunstdepot ter wereld en tevens de topstukken uit de KPN-kunstcollectie

toegankelijk te maken voor het brede publiek.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, verantwoordelijk voor de portefeuille Cultuur:  “Met het

hoofdkantoor van KPN in Rotterdam is de stad niet alleen een succesvol ICT-bedrijf rijker,

maar ook een prachtige kunstcollectie. Met de komst van Depot Boijmans Van Beuningen in

de stad, waar publieke topcollecties ook een plek kunnen krijgen, komt alles mooi samen.”

Kunstcollectie

De collectie van KPN is een van de meest vooraanstaande bedrijfscollecties met een groot aantal

topstukken van Nederlandse kunstenaars waaronder die van Anton Corbijn, Jan Schoonhoven,

Marlene Dumas, Rineke Dijkstra, Atelier van Lieshout, Armando, Constant, René Daniëls, Inez

van Lamsweerde en Vinoodh Matadin. Ook werk van internationale kunstenaars zoals Per

Kirkeby, Olafur Eliasson en Thomas Demand zijn opgenomen in de collectie. Directeur Sjarel

EX: “Particuliere collecties bieden een bijzondere aanvulling op de topcollectie van het

museum. Publiek/private samenwerking is een belangrijk onderdeel binnen de exploitatie van

het Depot. Het huisvesten van de prachtige collectie van onze nieuwe ICT-partner KPN is hier

een mooi voorbeeld van waar wij als museum bijzonder blij mee zijn.”

Maatschappelijk beleid



De voorgangers van KPN – PTT Telecom en PTT – hadden als onderdeel van hun

maatschappelijk beleid, het steunen van de kunstwereld met het aanschaffen van kunst voor de

bedrijfscollectie. De stukken werden vervolgens beschikbaar gesteld voor de medewerkers door

ze op te hangen aan de muren van de panden. Vanaf de openstelling van Depot Boijmans Van

Beuningen in 2020 zullen de werken voor alle bezoekers te zien zijn op de vierde verdieping aan

de Zuidoostkant van het gebouw.

Ronddwalen en meekijken

Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste museumdepot ter wereld dat toegang biedt tot een

complete kunstcollectie, zónder tussenkomst van een conservator. De dynamiek van het depot

is een andere dan die van het museum: hier worden geen tentoonstellingen gemaakt, maar

kunnen bezoekers – zelfstandig of met een gids – ronddwalen tussen de 145.000 kunstobjecten

die voorheen waren opgeslagen in depots die niet voor publiek toegankelijk waren. Liefhebbers

kunnen tevens meekijken met conservering, restauratie en - gratis- genieten van het fenomenale

uitzicht op Rotterdam vanaf het dakterras met restaurant.

Favoriete bestemming

Het 39,5 meter hoge gebouw is een ontwerp van het toonaangevende Rotterdamse

architectenbureau MVRDV, onder meer bekend van de Markthal. Sjarel Ex: “Met het depot

geeft het museum de eigen museumcollectie, die grotendeels eigendom is van de gemeente, een

bestendige toekomst.”
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