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Laatste kans…

Opstelling ‘De collectie als tijdmachine’ in Van der Steur gebouw

(collectiezalen open t/m 13 januari)

(tentoonstellingsvleugel open t/m 26 mei)

Bezoekers die nog een blik willen werpen op de bijzondere opstelling van de

toonaangevende vaste museumcollectie in Museum Boijmans Van Beuningen: U

heeft nog precies vier weken de tijd.

Beeldmateriaal

Op 14 januari 2019 sluit het iconische Van der Steur gebouw, de beroemde rechter (bakstenen)

museumvleugel die circa negentig jaar geleden werd gebouwd. Vanaf half januari start dan ook

de uithuizing van de vaste collectie van het museum, in het kader van de grote transitie die het

museumgebouw ondergaat. 

De tentoonstellingsvleugel van Museum Boijmans Van Beuningen blijft nog tot en met 26 mei

geopend. Het museum besluit daar zijn werk in dit gebouw met een Bauhaus tentoonstelling,

een selectie van de hoogtepunten uit de collectie en een tentoonstelling gewijd aan de

Rotterdamse kunstenaar Co Westerik (1924-2018). 

⏲

https://boijmans.pr.co/media_kits/221131


Van der Steur, Bodon, Robbrecht & Daem
Het hoofdgebouw van het museum werd tussen 1929 en 1935 gebouwd naar een ontwerp van

stadsarchitect Adrianus van der Steur. De Rijksdienst van cultureel erfgoed noemt het

Rijksmonument ‘belangrijk vanwege de architectuur- en cultuurhistorische en

stedenbouwkundige waarde’. 

Tussen 1963 en 1972 bouwt architect Alexander Bodon een grote tentoonstellingsvleugel met

een tweede ingang op de hoek van de Westersingel. In 2003 bouwt het architectenduo

Robbrecht & Daem de betonnen, glazen nieuwbouw om het gebouw van Bodon heen. Daar

hoort ook de huidige entreehal bij, bereikbaar via het binnenplein. 
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Museum directeur Sjarel Ex: “Van der Steur creëerde de perfecte omgeving voor intiem

kunstgenot. Uitgebalanceerde dimensies, mooie materialen, prachtig licht. Veel afwisseling

binnen een herkenbaar ritme; meesterlijk.”

De collectie als tijdmachine
De vaste collectie van Museum Boijmans Van Beuningen werd anderhalf jaar geleden opnieuw

ingericht onder de naam ‘De collectie als tijdmachine’ door emeritus hoogleraar en kunstenaar

Carel Blotkamp. Hij deelde de collectie in acht tijdsblokken met ieder eigen kleurgebruik.

Bezoekers reizen, als het ware met een tijdmachine heen en weer door de kunstgeschiedenis. Zo

bedacht hij een nieuwe indeling die bezoekers verleidde tot langer kijken, het zogenoemde ‘slow

watching’. In deze opstelling zijn meer dan vijfhonderd kunstwerken bijeengebracht waarbij

oude en moderne kunst, bekende en onbekende kunstwerken elkaar op een spannende manier

afwisselen. De bezoeker loopt letterlijk door de tijd omdat de kunstwerken zijn geordend in hun

tijd, maar hiertussen kan de tijd plotseling een eeuw verspringen. Het accent ligt op kunst van

na 1945, met ruim baan voor de meer verborgen delen uit de collectie. De opstelling bevat grote

namen als Mark Rothko, Rembrandt en Kandisky. Er zijn speciale zalen gewijd aan het werk

van onder andere Wim T. Schippers, Jan Toorop en Daan van Golden. Ook  aanwinsten zoals

het recente drieluik van de Meester van de Heilige Veronica worden getoond.

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

Rotterdam met internationaal georiënteerde verzamelingen (151.000 objecten) kunst en

vormgeving van 1400 tot nu. De rijke collectie is ontstaan vanuit de passie van 1.700

particuliere verzamelaars, die in de bijna 170 jaar dat het museum bestaat, bijna een derde van

de huidige kunstwerken aan het museum hebben geschonken. Dit profiel maakt het museum

uniek binnen Nederland. Het beheert en behoudt deze bijzondere collectie. De collecties

tekeningen en prenten, vroeg-Nederlandse schilderkunst, impressionisme en surrealisme,

worden gerekend tot de wereldtop. Een bezoek aan Museum Boijmans Van Beuningen is een

reis door de geschiedenis van de kunst. 

Transit Boijmans Van Beuningen



Vanaf 2019 gaat het museum de noodzakelijke renovatie in. In die Transit-periode trekt het

museum de stad Rotterdam en de wereld in om publiek te raken met zijn internationale

topcollectie. Dat gebeurt vanaf 27 mei 2019 als het museumgebouw sluit voor de vernieuwing.

Acht buurlocaties in de stad gaan een unieke samenwerking aan onder de noemer ‘Boijmans bij

de Buren’. In elf verrassende tentoonstellingen houden zij uiteenlopende collectiestukken

zichtbaar. Boijmans opereert daarnaast in het buitenland, met reizende tentoonstellingen.

Vanaf het schooljaar 2019 maakt het museum Rotterdamse scholieren bekend met échte

collectiestukken onder de noemer ‘Boijmans in de Klas’. Droom is een locatie ‘op Zuid’, een

proeftuin voor de jonge generatie, waaraan hard wordt gewerkt. Ondertussen vordert de bouw

van Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld dat

eind 2020/begin 2021 opent.

www.boijmans.nl
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