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Geen dependance op Zuid

Het afgelopen jaar onderzocht Museum Boijmans Van Beuningen de

mogelijkheden om in Rotterdam Zuid een dependance van het museum te

openen. Dit is niet gelukt. Het museum werkt verder aan nieuwe plannen bij

bestaande locaties en events en brengt in 2021 de volledige collectie bijeen in het

publiek toegankelijke Depot Boijmans Van Beuningen.

 

Museum Boijmans Van Beuningen werkte ruim een jaar aan de realisatie van een tweede locatie

voor het museum. Het oude V&D gebouw op Rotterdam Zuid was de aangewezen plek om een

proeftuin voor de jonge generatie te realiseren. De financiering kwam niet rond. Het museum

heeft daarom moeten besluiten een punt te zetten achter het proces. Het museum is alle

betrokken partijen erkentelijk voor hun betrokkenheid en inzet. Museum Boijmans Van

Beuningen werkt intensief verder aan de andere Boijmans in Transit plannen, waaronder

Boijmans bij de Buren, Boijmans in het Buitenland, Boijmans in de Klas en natuurlijk de

opening van Depot Boijmans Van Beuningen.

 

Sjarel Ex: “Het was een droom voor het museum om op Zuid te mogen experimenteren op een

eigen markante plek. We hebben er samen met de partners alles aan gedaan om het mogelijk

te maken en hadden het geweldig gevonden als het was gelukt. Helaas. We gaan verder met

het creëren van nieuwe mogelijkheden om “proeftuinen” voor de jonge generatie te

realiseren.”

 

Pop-up locaties

⏲

http://boijmans.pr.co/


Het museum heeft nog steeds voornemens om tijdens de grootschalige renovatie en

vernieuwing van het museumgebouw in het Museumpark met allerhande programmering op

allerlei plekken in de stad dichtbij het publiek te blijven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van

tijdelijke pop-up tentoonstellingen en projecten op locaties in wijken waarbij wordt aangesloten

op sociaal maatschappelijke opgaven. Nu het museumgebouw is gesloten en Depot Boijmans

Van Beuningen nog in aanbouw is, is het mogelijk ruim baan te geven aan nieuwe initiatieven

en experimenten.

 

Boijmans in Transit

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam groeit in 170 jaar uit tot een

topcollectie van 151.000 kunstwerken. In 1935 vestigt het museum zich aan zijn huidige locatie;

het Museumpark. Vele decennia en miljoenen bezoekers later is het gebouw uitgeput en toe aan

een grootschalige renovatie en vernieuwing. De wereldberoemde kunstcollectie trekt de stad

Rotterdam en de wereld in. Acht buurlocaties in de stad zijn een unieke samenwerking

aangegaan onder de noemer Boijmans bij de Buren. Boijmans laat daarnaast de collectie op reis

gaan naar het buitenland. Vanaf schooljaar 2019 zoekt het museum Rotterdamse scholieren op

in de klas met échte kunstwerken. Ondertussen vordert de bouw van Depot Boijmans Van

Beuningen, het eerste echt publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld dat in 2021 opent en

waar de 151.000 kunstwerken worden opgeslagen, getoond en verzorgd.
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