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Museum Boijmans Van Beuningen: 2019
Met trots zet Museum Boijmans Van Beuningen de hoogtepunten van het
komende jaar op een rij. Het museum is volop in beweging. 2019 wordt een
dynamisch jaar waarin het museum de stad in trekt. Vanaf 14 januari gaat het
iconische Van der Steur gebouw dicht. Het betekent dat vanaf dan de vaste
collectie, die nu nog te zien is in de bijzondere presentatie ‘De collectie als
tijdmachine’, overgeplaatst wordt naar externe depots. Tot en met 26 mei blijft de
Bodon zaal en de omringende zalen van Robbrecht en Daem open. Daar zijn
vervolgens indrukwekkende tentoonstellingen en collectietopstukken te zien,
waaronder een grote presentatie gewijd aan Bauhaus.
Als het museum vanaf de vroege zomer gesloten is voor vernieuwing, blijft de collectie op
allerlei manieren toegankelijk voor het publiek. Hiervoor hoeven Rotterdammers niet ver van
huis: voor ‘Boijmans bij de Buren’ zullen acht musea en kunstinstellingen tentoonstellingen
samenstellen met kunstwerken uit de museumcollectie. In de meeste gevallen worden
collectiestukken gecombineerd met die van de buurlocatie, waardoor nieuwe perspectieven
ontstaan. De eerste presentatie - ‘Picasso op Papier’ in de Kunsthal Rotterdam - gaat tijdens Art
Rotterdam in februari 2019 van start. 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.

Exposities in de eerste helft van 2019
Nederland

Bauhaus: pioniers van een nieuwe wereld 9 feb - mei 2019

Museum Boijmans Van Beuningen laat de Nederlandse kant van Bauhaus zien. Rotterdam was
tussen de beide wereldoorlogen de stad waar het modernisme het meest prominent tot
uitdrukking kwam in de architectuur en vormgeving. In deze grote tentoonstelling met
honderden bruiklenen uit binnen- en buitenland, meubels, keramiek, textiel, foto’s, typografie
enzovoort wordt de inspirerende relatie tussen Nederland en het Bauhaus zichtbaar gemaakt.
Co Westerik – Dagelijkse verwondering 9 feb – 26 mei 2019
In het voorjaar van 2019 is een tentoonstelling van Westeriks journaals en hoogtepunten uit zijn
beeldend werk te zien. De journaals, een soort van getekende dagboeken van de kunstenaar,
worden voor het eerst getoond. Deze gaan over alledaagse gebeurtenissen en gewone mensen en
dragen iets ongemakkelijks in zich. Details worden dusdanig uitvergroot dat ze een heel andere
lading krijgen. Daarnaast wordt een selectie van zijn beste werken ooit geëxposeerd.
Hoogtepunten uit de collectie 9 feb – 26 mei 2019
Vanaf februari is een aantal hoogtepunten te zien in een kleine opstelling in de Robbrecht en
Daem zalen. Topstukken zoals Pieter Bruegels ‘De toren van Babel’ en ‘De marskramer’ van
Jheronimus Bosch zullen deel uit maken van deze selectie.
Boijmans bij de Buren 2019 – 2022
Gesteund door Stichting Droom en Daad zal tijdens de vernieuwing van Museum Boijmans Van
Beuningen de collectie zichtbaar en toegankelijk blijven in Rotterdam. Belasting & Douane
Museum, Chabot Museum, Kunsthal Rotterdam, Maritiem Museum, Museum Rotterdam,
Stedelijk Museum Schiedam, Erasmus MC en het Wereldmuseum, zullen onder de noemer
‘Boijmans bij de Buren’ de komende jaren delen uit de collectie presenteren, in een aantal
gevallen gecombineerd met die van de buurlocatie, waardoor nieuwe perspectieven ontstaan.

Nu te zien
Pure Rubens t/m 13 jan 2019
Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo Nacional del Prado werken samen om de
unieke verzameling olieverfschetsen van Peter Paul Rubens van over de gehele wereld bijeen te
brengen in Rotterdam. ‘Pure Rubens’ toont een onwaarschijnlijk betoverend overzicht van de
‘god van de schilders’, zoals de Vlaamse meester al in zijn eigen tijd werd genoemd.

De tentoonstelling is momenteel te bewonderen in de 1500m2 grote Bodon zaal van Museum
Boijmans Van Beuningen. Aanvullende bruiklenen komen van het Louvre in Parijs, The
National Gallery in Londen en het Metropolitan Museum of Art in New York, het Art Institute in
Chicago, The J. Paul Getty Museum in Los Angeles en het Museo Thyssen-Bornemizsa in
Madrid. Door de medewerking van deze musea wordt het meesterschap van Rubens werkelijk in
volle glorie vertoond.
De collectie als tijdmachine t/m 13 jan 2019
Laatste kans dat de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in maar liefst 39 zalen op
zo'n bijzondere manier in het iconische Van de Steur gebouw te zien is. 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.
Boijmans in de oorlog – Kunst in de verwoeste stad t/m 27 jan 2019
Het museum staat stil bij het eigen verleden in en rondom de Tweede Wereldoorlog. Met een
veelzijdige tentoonstelling en een nieuwe publicatie in de serie ‘Boijmans Studies’ wordt
ingegaan op het reilen en zeilen van het toenmalige ‘Museum Boymans’ in de oorlogsjaren, met
aandacht voor de rol van directeur Dirk Hannema, de kring van verzamelaars en mecenassen
rond het museum en het herkomstonderzoek. Op 9 november om 12:30 uur vindt in De Doelen
een symposium plaats waarvoor nog kaarten verkrijgbaar zijn.
Marten Hendriks – Time Slip t/m 13 jan 2019
Vijfenvijftig jaar werk uit het leven van Marten Hendriks: tot en met 13 januari is zijn
wonderbaarlijke selectie van kunstwerken te zien in de veelzijdige tentoonstelling ‘Time Slip’, in
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. ‘Time Slip’ sluit aan op de monografie van
Alex de Vries, die net als de tentoonstelling, het leven en werk van de kunstenaar weergeeft. De
tentoonstelling van Hendriks is samengesteld uit een veelzijdige combinatie van schilderijen,
tekeningen, fotografie en maquettes.
Sensory Spaces 15: Sol Calero t/m 13 jan 2019

Sol Calero staat bekend om haar kleurrijke, speelse en tegelijk maatschappijkritische installaties
die een beroep doen op de beschouwer. Dit is haar eerste solotentoonstelling geopend in
Nederland in Museum Boijmans Van Beuningen, waar ze voor de tentoonstellingsreeks Sensory
Spaces een installatie heeft gemaakt met de titel ‘El Patio’. Calero’s werk gaat over de complexe
Latijns-Amerikaanse identiteit en het stereotype beeld dat veel mensen daarover hebben. Zij
probeert culturele clichés te ontrafelen en een alternatief te bieden voor de dominante Westerse
blik op de canon van de kunstgeschiedenis.

Ook te zien in Museum Boijmans Van Beuningen in 2018-2019

Geert Lap: Perfecte eenvoud tot en met 13 januari 2019
The Shape We’re In tot en met 13 januari 2019
De goden van Rafaël tot en met 27 januari 2019
Jeroen Wand: ‘Een gelaagde collectie’ tot en met 10 februari 2019
Majolica: ‘Een lust voor het oog’ tot en met 10 februari 2019
Collectie Krekel: Zilver uit de periode 1880-1940 tot en met 10 februari 2019
Yayoi Kusama: ‘Infinity Mirror Room - Phalli’s Field’ tot en met 26 mei 2019
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