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Laatste tentoonstelling:

‘nederland  bauhaus: pioniers van een
nieuwe wereld’
09 februari 2019 t/m 26 mei 2019

Beeldmateriaal

Voorafgaand aan de ambitieuze vernieuwing van het museum, wordt nog eenmaal

groots uitgepakt. Museum Boijmans Van Beuningen trapt in februari 2019 het

100-jaar Bauhaus jaar af met een immense tentoonstelling over de legendarische

kunst- en ontwerpschool waarvan de invloed nog steeds voelbaar is.

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam legt voor het eerst in een groot overzicht het

Nederlandse Bauhaus netwerk bloot. Duidelijk wordt welke zestig kunstenaars, ontwerpers,

architecten en andere bemiddelaars in de periode 1919-1933 vanuit Nederland artistieke en

persoonlijke betrekkingen aanknoopten met Bauhaus, en visa versa. De tentoonstelling

‘nederland  bauhaus: pioniers van een nieuwe wereld’ is te zien in de 1500m2 grote Bodonzaal

en omvat bijna achthonderd objecten en werken, waarvan een aanzienlijk deel voor het eerst

wordt getoond. Bij de tentoonstelling verschijnen tevens een boek met twintig essays over

‘nederland  bauhaus’ en een interactieve digitale rondleiding, en verspreid over Rotterdam

vinden Bauhaus-gerelateerde evenementen plaats.

⏲

https://boijmans.pr.co/media_kits/220961


Tentoonstelling
‘nederland  bauhaus: pioniers van een nieuwe wereld’ laat de invloed van het Bauhaus zien in

Nederland en andersom. Vernieuwingsdrang, idealisme, ambities en creativiteit; allen

kenmerkend voor het Bauhaus, waarvan het gedachtegoed zich wereldwijd uitspreidde. Zonder

social media en de huidige technologie, verbreidde het zich via een netwerk van personen,

tentoonstellingen, tijdschriften, congressen, onderwijs en werkplaatsen. Niet alleen in

Duitsland, maar ook in Nederland, vooral na de sluiting van het Bauhaus in 1933. Van meet af

aan waren Nederlanders in dit netwerk actief. Rotterdam was in de jaren tussen de beide

wereldoorlogen de stad waar het modernisme het meest prominent tot uitdrukking kwam in de

architectuur en vormgeving. In ‘nederland  bauhaus’ krijgt elke bezoeker een kleine tablet

uitgereikt, die deze verbanden achter de tentoonstelling blootlegt.

https://boijmans.pr.co/images/295521
https://boijmans.pr.co/images/295522


Aan de hand van kunstwerken, meubels, keramiek, textiel, foto’s, typografie en architectuur

maakt de tentoonstelling de inspirerende relatie tussen Nederland en het Bauhaus zichtbaar.

Tweehonderd van de achthonderd getoonde werken komen uit eigen collectie. Zeshonderd zijn

bruiklenen en afkomstig van ruim zestig bruikleengevers uit binnen- en buitenland.

https://boijmans.pr.co/images/295526
https://boijmans.pr.co/images/295520
https://boijmans.pr.co/images/295540


Walter Gropius (oprichter van het Bauhaus) in het oorspronkelijke Bauhaus-

manifest: "Architecten, beeldhouwers en schilders, we moeten allemaal terug naar het

handwerk! Want het kunstenaarschap is geen beroep! Er is geen wezenlijk verschil tussen

kunstenaars en handwerklieden. De kunstenaar is een hogere gradatie van handwerklieden.

De hemelse genade laat in zeldzame, creatieve momenten kunst opbloeien uit zijn werk, buiten

zijn bewuste wil om. De grondslag van het ambachtelijke is echter voor elke kunstenaar

onontbeerlijk. Daar ligt de bron van het scheppend vormgeven."

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een wetenschappelijke publicatie onder redactie van

tentoonstellings-conservator Mienke Simon Thomas en designhistoricus Yvonne Brentjens.

Twintig specialisten uit Duitsland en Nederland leverden hieraan een bijdrage. Honderd

belangrijke werken van de tentoonstelling zijn hierin opgenomen. Verkrijgbaar (NL/ENG –

34,95 euro) vanaf 9 februari in de Museumwinkel en online.

http://webshop.boijmans.nl/NL/


Pop-up installatie & cross-over
Op zeker vier bijzondere plekken in Rotterdam duikt een pop-up installatie op gemaakt door

studenten Interior Architecture & Furniture Design van de Koninklijke Academie van Beeldende

Kunsten (KABK) in Den Haag. Daarnaast wordt in samenwerking met onder andere Scapino

Ballet en het Rotterdams Philharmonisch Orkest een op het historische Bauhaus geïnspireerd

randprogramma opgezet met onder andere mini-colleges op zaal, Bauhaus-muziek en theater,

performances en workshops.

Partnerships

https://boijmans.pr.co/images/295497
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De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de BankGiro Loterij, het

Blockbusterfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds (mede dankzij het Breeman Talle Fonds),

het Goethe-Institut, de Stichting Gifted Art, de Boijmans Business Club, de Boijmans Corporate

Members, de Kring Van Eyck, Rotterdam Partners en de Gemeente Rotterdam. Bruiklenen zijn

onder meer afkomstig van de Fondation Beyeler in Basel, het Von der Heydt Museum in

Wuppertal, de Klassikstiftung in Weimar, de Josef and Anni Albers Foundation in de VS, het

TextielMuseum in Tilburg, het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Gemeentemuseum in Den

Haag en van tientallen particuliere verzamelaars.

Transit Boijmans Van Beuningen
Vanaf 2019 gaat Museum Boijmans Van Beuningen in Transit. Als het museumgebouw vanaf de

vroege zomer van 2019 gesloten is voor vernieuwing, blijft de collectie op allerlei manieren

toegankelijk voor het publiek. Zeven musea en kunstinstellingen zullen tentoonstellingen

samenstellen met kunstwerken uit de museumcollectie. Ook is de collectie te zien in het

buitenland, met reizende tentoonstellingen. De boekencollectie wordt overgeplaatst naar het

Stadsarchief Rotterdam. Rotterdamse schoolklassen worden met Boijmans in de Klas verrast

met een onderwijsprogramma waarin echte kunstwerken hun plaats krijgen. Daarnaast wordt

hard gewerkt aan een locatie op Rotterdam Zuid, een proeftuin voor de jonge generatie.

Ondertussen gaat de bouw van Depot Boijmans Van Beuningen – het eerste publiek

toegankelijke kunst depot ter wereld, dat eind 2020 / begin 2021 opent in Rotterdam – gestaag

door.

https://www.boijmans.nl/depot
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