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Zilveren Opening in slechts enkele uren
uitverkocht
25, 26 en 27 september gaan de deuren van het lege depotgebouw open en krijgt

publiek de kans om binnen te kijken tijdens een sneak preview: de Zilveren

Opening. Alle ruim 7.000 (gratis) tickets zijn inmiddels vergeven. 

 

Covid-19 veilig zijn drie dagen lang de simsalabim-deuren geopend en krijgt publiek de kans om

het lege depotgebouw, ontworpen door MVRDV, van binnen te bekijken. Het binnenwerk is nog

lang niet voltooid. Toch zijn alle verdiepingen te bezoeken en natuurlijk is het mogelijk naar de

zesde etage te gaan om te genieten van het uitzicht over Rotterdam. De Zilveren Opening is de

eerste publieke openstelling van het nog in afbouw verkerende Depot Boijmans Van Beuningen,

een ware try-out, waarin de opzet en de architectuur van het gebouw - nog zonder de collectie -

aan het publiek wordt getoond. 

 

Na de Zilveren Opening sluiten de deuren weer voor ongeveer een jaar. In die tijd wordt de

collectie, bestaande uit ruim 151.000 kunstwerken, ingehuisd, de depotrekken en atelierruimtes

geïnstalleerd, de vijf klimaatzones getest, het restaurant gereedgemaakt en het gehele gebouw

voorzien van bewegwijzering. Met de Gouden Opening in het najaar van 2021 gaat het depot

dan écht open. 

 

Sjarel Ex, directeur: “Na het voltooien van de spiegelwand de nu volgende stap in de

kennismaking met een uniek gebouw, met een unieke functie, we zijn er klaar voor!”

Samenwerking
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Depot Boijmans Van Beuningen is een samenwerking tussen Boijmans Van Beuningen, de

gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. Het depot is ontworpen door

architectenbureau MVRDV en gebouwd door BAM Bouw en Techniek. Met de investering in het

depot kijken de partners uit naar een versterking van het culturele kapitaal van de stad en de

ontsluiting van de collectie.

Museum Boijmans Van Beuningen
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