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Zeldzame blik op de mooiste Boijmans werken
op papier

Boijmans bij de Buren: ‘Meesterlijk!’

7 december 2019 - 29 maart 2020 in de Kunsthal Rotterdam.

 

De mooiste werken op papier uit de wereldberoemde kunstcollectie van Museum

Boijmans Van Beuningen worden kortstondig uit hun dozen gehaald. Daarnaast

verlaat een paneel van Rembrandt voor het eerst in vijftig jaar het museum. De

bijzondere wisselwerking tussen teken- en schilderkunst vormt het onderwerp

van ‘Meesterlijk!’.

 

Met ‘Boijmans bij de Buren’ houdt Museum Boijmans Van Beuningen de wereldberoemde

collectie zichtbaar tijdens de grootschalige renovatie en vernieuwing van het museum. De

connectie tussen teken- en schilderkunst staat centraal in de tentoonstelling ‘Meesterlijk!’.

Speciaal voor deze tentoonstelling worden kwetsbare tekeningen waaronder die van Jean-

Michel Basquiat en Max Beckmann uit de externe depots gehaald en is het schilderij ‘De

eendracht van het land’ (1637-1645) van Rembrandt van Rijn voor het eerst in vijftig jaar buiten

het museum te zien. Museum Boijmans Van Beuningen is verheugd deze meesterwerken om de

hoek naast het museum te kunnen tonen. De tentoonstelling is deze winter te zien in de

Kunsthal Rotterdam.

 

⏲

https://boijmans.pr.co/


Conservator van Museum Boijmans Van Beuningen, Friso Lammertse, stelde de

tentoonstelling samen: “Het was als een soort schatgraven, toen ik in voorbereiding op

deze tentoonstelling in ons depot de ene na de andere doos met geweldige tekeningen opende.

Vaak waren ze in tientallen jaren niet aan het publiek getoond. De tekeningen, die meestal

niet voor verkoop bedoeld waren, geven een intiem en direct beeld van de meester; de

schilderijen tonen de kunstenaar zoals hij zich naar buiten wil voordoen. Samen tonen ze het

volledige beeld, de binnen- en de buitenwereld van een kunstenaar, dat maakt deze

tentoonstelling zo bijzonder.”

 

Twintig kunstenaars uit vijf eeuwen

Van meer dan twintig kunstenaars uit vijf eeuwen - van Hendrick Goltzius tot Jean-Michel

Basquiat - worden zowel schilderijen als tekeningen getoond. Zo kan de bezoeker steeds het

geschilderde en getekende werk van een kunstenaar vergelijken. Het gaat om meesters die in

beide kunstvormen uitmuntten, waaronder befaamde schilders als Rembrandt, Rubens,

Saenredam, Watteau, Tiepolo, Mondriaan, Daumier, Van Gogh, maar ook minder bekende

kunstenaars als Jacoba van Heemskerck, Cornelis Saftleven of Joseph Augustus Knip.

 

Kwetsbare tekenkunst

De tentoonstelling biedt in het speciaal een blik op de tekenkunst van deze kunstenaars, werken

die zelden worden getoond omdat het materiaal zo kwetsbaar is. Tekeningen zijn uiterst

gevoelig voor licht, en worden daarom maar af en toe uit hun donkere opslagplaatsen gehaald.

Vele tekeningen van onder anderen Co Westerik (1924), Cornelis Saftleven (1607), Jacoba van

Heemskerck (1876) en Nicolas Lancret (1690), zijn voor het eerst in vele decennia voor het

publiek te zien.

 

Boijmans bij de Buren

Met dank aan Stichting Droom en Daad is tijdens de grootschalige renovatie en vernieuwing

van Museum Boijmans Van Beuningen een deel van de collectie zichtbaar en toegankelijk in

Rotterdam. Zo’n vijfhonderd topstukken vinden bij acht buurlocaties in elf tentoonstellingen

een plek onder de noemer ‘Boijmans bij de Buren’. Bij de gastlocaties ontstaan nieuwe

dwarsverbanden en ontmoetingen. Het is voor het eerst dat zoveel Rotterdamse instellingen

met een jarenlange samenwerking de collectie van Boijmans zichtbaar houden. In de tweede

helft van 2019 en in 2020 staan nieuwe tentoonstellingen gepland in het Wereldmuseum, de

Kunsthal, Museum Rotterdam, Chabot Museum en het Maritiem Museum.

 



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. Boijmans laat de collectie op reis gaan naar in binnen-en

buitenland en reist met de kunstwerken naar Rotterdamse schoolklassen. 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 getoond en verzorgd.

Museum Boijmans Van Beuningen
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