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Zes buren open tijdens Boijmans Burendag
Zes instellingen rondom Museum Boijmans Van Beuningen gooien de deuren

open tijdens de Boijmans Burendag op zondag 22 maart. Dit is de enige dag

waarop zes buurtentoonstellingen tegelijkertijd zijn geopend en honderden

kunstwerken uit de Boijmans collectie te zien zijn. Het Chabot Museum opent

‘Kunst stelt alles voor’; en ‘Rothko & ik’ is die dag voor het laatst te zien in

Schiedam. Op alle zes de plekken worden deze dag activiteiten georganiseerd.

De Boijmans Burendag op zaterdag 22 maart bestaat uit een speciaal programma van

workshops, flitsrondleidingen en spoken word. In Museum Rotterdam geeft Conservator

Alexandra van Dongen ateliergeheimen prijs en treedt spoken word artiest M. op. In de

Kunsthal Rotterdam vinden een inloop workshop tekenen en rondleidingen over de

tentoonstelling ‘Meesterlijk!’ plaats. Conservator Anne Marieke van Schaik vertelt in het

Belasting en Douane Museum een verhaal op zaal en in het Erasmus MC worden

flitsrondleidingen gegeven bij de beelden in de binnentuin. Ook in het Chabot Museum en het

Stedelijk Museum Schiedam worden activiteiten rondom de opening en laatste openingsdag

georganiseerd in het kader van de Burendag.

 

Kunst stelt alles voor

⏲

Bekijk hier de mediakit van Boijmans bij de Buren
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Het Chabot Museum opent de nieuwe tentoonstelling ‘Kunst stelt alles voor’ met een focus op

het internationaal expressionisme. ‘Kunst stelt alles voor’, ontleend aan een uitspraak van

kunstenaar, schrijver en muzikant Constant Nieuwenhuys, doelt op de bevrijding van

creativiteit en fantasie, weg van de klassieke culturele kaders en de opvattingen over

schoonheid. Maar liefst 21 werken van  moderne meesters uit de collectie van Museum

Boijmans Van Beuningen zijn te zien waaronder schilderijen en enkele sculpturen van Karel

Appel, Henk Chabot, Kees van Dongen, Charley Toorop, James Ensor, Willem de Kooning,

Herman Kruyder, Claude Monet, Edvard Munch, Pablo Picasso en Ossip Zadkine.

 

Boijmans bij de Buren groot succes

De tentoonstellingen van ‘Boijmans bij de Buren’ waren in 2019 een groot succes. Ook de

samenwerking tussen de acht instellingen verliep goed. Mede mogelijk gemaakt door Stichting

Droom en Daad is de kunstcollectie van Museum Boijmans Van Beuningen zichtbaar en

toegankelijk in Rotterdam en Schiedam tijdens de grootschalige renovatie en vernieuwing. 500

topstukken vinden een plek bij acht buurlocaties in elf tentoonstellingen onder de noemer

‘Boijmans bij de Buren’. Een unieke samenwerking tussen collega instellingen in de stad.

Nieuwe tentoonstellingen worden dit jaar geopend in het Chabot Museum, het Wereldmuseum

en het Maritiem Museum.

 

NRC NEXT over ‘Picasso op papier’: “Voor het eerst in lange tijd is in Nederland een solo

tentoonstelling met prenten van Picasso te zien. Uit de grootste Picasso verzameling van ons

land, die van Museum Boijmans Van Beuningen, is een ruime selectie gemaakt van zeventig

werken op papier die een fraai overzicht biedt van zijn rijke oeuvre.”

 

Telegraaf Landelijk over ‘Ateliergeheimen van Rotterdam’: “Hoewel de ruimte beperkt is, is

er veel te zien in deze compacte presentatie. Hoogtepunt van de intieme expositie is de collage

annex muurschildering van Monika Dahlberg en André Smits, die alle getoonde werken uit

diverse eeuwen samensmeedden tot een groot kleurrijk gesammtkunstwerk, vol glitter,

snickers met tape voor de broodnodige energie en voor iedereen Mickey Mouse-oren. Je kijkt

je ogen uit.”

 

Fragment uit het gastenboek: “Rothko & ik: Deze vijf minuten brachten me terug naar wie

ik ben. De ontmoeting met één van z’n werken gevat in 5 minuten. Dat ráákt…”

 

Activiteiten bij de Buren



Behalve tentoonstellingen vinden ook verschillende activiteiten van Boijmans plaats bij de

buren. ‘Pak een stoeltje’ waarbij een museummedewerker vertelt over het kunstwerk, wordt

opgepakt. Ook toegankelijkheidsprogramma’s worden doorgezet zoals ‘Ongezien’ voor blinden

en slechtzienden, ‘Boijmans in Nederlands Gebarentaal (NGT)’ en ‘Onvergetelijk’ voor mensen

met dementie.

Boijmans in Transit

De wereldberoemde kunstcollectie trekt vanaf 2019 de stad Rotterdam en de wereld in.

Boijmans laat de collectie ook zien in Rotterdamse schoolklassen. Ondertussen vordert de bouw

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

wereld waar de gehele kunstcollectie in de tweede helft van 2021 bijeen komt.

 

Tentoonstellingen Boijmans bij de Buren 2019 / 2020 / 2021

Geopend en afgesloten in 2019

1.     Kunsthal Rotterdam: 'Picasso op papier' -67.208 bezoekers

8 februari 2018 - 12 mei 2019

2.     Chabot Museum: 'Branding Rotterdam' - 11.216 bezoekers

19 maart - 1 september 2019

3.     Kunsthal Rotterdam: 'De duizelingwekkende verbeelding van Piranesi' - 65.918

bezoekers

25 mei 2019 - 1 september 2019

Geopend in 2019 en nog te zien in 2020/2021

4.     Stedelijk Museum Schiedam: 'Rothko en ik' -laatste kans

16 maart 2019 – 22 maart 2020 Hoe is het om er helemaal alleen voor het schilderij Grey,

Orange on Maroon, No. 8 uit 1960 te staan? Bij de tentoonstelling ‘Rothko & ik’ kun je dat zelf

ervaren.

5.     Kunsthal Rotterdam: ‘Meesterlijk!’

7 december 2019 - 29 maart 2020

De bijzondere wisselwerking tussen teken- en schilderkunst vormt het onderwerp van de

tentoonstelling ‘Meesterlijk!’. Van meer dan twintig kunstenaars uit vijf eeuwen - van Hendrick

Goltzius tot Jean-Michel Basquiat - worden zowel schilderijen als tekeningen getoond.

6.     Museum Rotterdam: 'Ateliergeheimen van Rotterdam’



14 december 2019 - 19 april 2020 Deze kennismaking met zes schilders die van de 17e tot de

20e eeuw in Rotterdam werkten, onthullen de ateliergeheimen van onder andere Kees van

Dongen en Pieter de Hooch.

7.     Belasting & Douane Museum: 'Samensmeden - Meesters in zilver'

16 maart 2019 - 17 januari 2021 Een combinatie van het tentoongestelde Nederlandse zilver –

bekers, tabaksdozen en zoutvaten – en de meesterwerken waarop diezelfde zilveren objecten zo

prachtig zijn uitgebeeld.

8.     Erasmus MC: ‘Mensbeelden - Kracht & Kwetsbaarheid’

9 september 2019 – 28 mei 2021

Het menselijk lichaam dat centraal staat in deze instelling komt ook centraal te staan in een

selectie sculpturen, waaronder Auguste Rodin’s Pierre de Wissant.

Verwacht in 2020

9.     Chabot Museum: 'Kunst stelt alles voor'

22 maart 2020 – 27 september 2020 Verschillende kunstenaars van het internationaal

expressionisme komen samen. Van de voorlopers tot de hoogtijdagen en de naoorlogse

invloeden in het Abstract Expressionisme en CoBrA.

10.   Maritiem Museum: 'Maritieme Meesterwerken'

17 oktober 2020 - 4 september 2022

Sublieme zeegezichten van de 16e tot de 21e eeuw en scheepsmodellen vormen samen een

tentoonstelling waarbij de kunstgeschiedenis en maritieme geschiedenis samenvloeien.

11.   Wereldmuseum: ‘Remix Rotterdam. Boijmans x Wereldmuseum’

Nader te bepalen Onbekende geschiedenissen worden zichtbaar met deze spannende

combinatie van historische en hedendaagse vormgeving, etnografica en beeldende kunst.
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