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Zes eeuwen maritieme meesterwerken
Sluitstuk Boijmans bij de Buren in het Maritiem Museum
Rotterdam

Maritieme Meesterwerken

12.02.2021 – 04.09.2022

 

‘Boijmans’ gaat voor anker in het ‘Maritiem’, waar de twee Rotterdamse

kunstcollecties samenkomen in de nieuwe expositie Maritieme Meesterwerken,

de elfde en laatste Boijmans bij de Buren tentoonstelling. Ontdek de onbekende,

maritieme wereld achter bejubelde kunstwerken van Bosch tot Van de Velde de

Oude en andere meesters van de 16e tot de 21e eeuw.

 

Topstukken uit twee collecties

⏲

Klik hier voor hoge resolutie beelden

https://boijmans.pr.co/
https://boijmans.pr.co/media_kits/225211/


In de gloednieuwe tentoonstelling Maritieme Meesterwerken, die op 12 februari opent in het

Maritiem Museum Rotterdam, wordt aan de hand van ongeveer zeventig werken het verhaal

verteld van de scheepvaart en havens en de mensen die daarin leven in zes eeuwen kunst. De

collectie van Museum Boijmans Van Beuningen en die van het Maritiem Museum Rotterdam

versmelten en tonen nieuwe dwarsverbanden. Dankzij een combinatie van onder meer

schilderijen, tekeningen, glaswerk en scheepsmodellen vloeien de kunstgeschiedenis en de

maritieme geschiedenis samen. Oude werken van Jeroen Bosch, Ludolf Bakhuizen, Hendrik

Avercamp, Jozef Israëls, Claude Monet en Paul Signac ontmoeten moderne werken van Guido

van de Werve, Sasja Hagens en Dolf Henkes. Een deel van de tentoonstelling bestaat uit een

collectie prenten en een groot aantal penschilderijen van Willem van de Velde de Oude. De

tentoonstelling is het sluitstuk van het Boijmans bij de Buren project, waarbij met genereuze

ondersteuning van de Stichting Droom en Daad de collectie van Boijmans zichtbaar wordt

gehouden tijdens de renovatie en vernieuwing van het museumgebouw.

 

Verrassende samenwerking

“De combinatie van de twee collecties maakt deze tentoonstelling uniek”, zegt directeur Bert

Boer van het Maritiem Museum Rotterdam. “Zes eeuwen maritieme kunst komen samen op

exact de plek waar de Rotterdamse haven in de 17e eeuw begon, de Leuvehaven.” Een werk dat

dit bijzonder mooi illustreert, is De haven van Rotterdam van Paul Signac uit de collectie van

Boijmans. Dat schilderij maakte hij ruim een eeuw geleden op steenworp afstand van de

Leuvehaven en het Maritiem Museum, waar het vanaf februari te zien is. Sjarel Ex, directeur

van Museum Boijmans Van Beuningen voegt daaraan toe: “De combinatie Maritiem en

Boijmans is bijzonder want beide musea verzamelen vanuit een ander standpunt. Boijmans

koopt zeestukken altijd gebaseerd op de artistieke kwaliteit, het Maritiem verzamelt op basis

van thema’s en vanuit historisch oogpunt. De combinatie van beide levert een verbluffend

mooie, unieke expositie op.”

 

Boijmans bij de Buren



Boijmans bij de Buren is mogelijk gemaakt door Stichting Droom en Daad. Deze in 2019

gestarte serie tentoonstellingen behelst een grootse samenwerking tussen Museum Boijmans

Van Beuningen en acht buurmusea en instellingen in Rotterdam. Dankzij deze samenwerking

kunnen in totaal zo’n vijfhonderd topstukken uit de museumcollectie tijdens de grootschalige

renovatie en vernieuwing van het museum buiten de eigen museummuren in een ander licht

worden getoond. Bij de gastlocaties ontstaan hierdoor nieuwe dwarsverbanden en

ontmoetingen tussen de collecties. Zo worden de verhalen en de context van de werken verdiept

en uitgebreid. Het is voor het eerst dat de collectie van Boijmans wordt getoond door zoveel

Rotterdamse instellingen, waarmee Boijmans al jarenlang samenwerkt. In het najaar van 2021

komt de collectie van Boijmans, bestaande uit zo’n 151.000 kunstwerken, weer bijeen in Depot

Boijmans Van Beuningen, het eerste volledig publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. Het

museumgebouw zal naar verwachting in 2026 de deuren weer openen.

Adres:

Maritiem Museum Rotterdam

Leuvehaven 1

3011 EA Rotterdam

 

Tentoonstellingen die nog te zien zijn in het kader van Boijmans bij de Buren:

 

• nog te zien tot en met 17 januari 2021

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

Een combinatie van het tentoongestelde Nederlandse zilver – bekers, tabaksdozen en zoutvaten

– en de meesterwerken waarop diezelfde zilveren objecten zo prachtig zijn uitgebeeld.

 

•  i.v.m. de covid-19-maatregelen nu niet te zien, maar zodra het weer kan nog te zien tot en

met 28 mei 2021

Erasmus MC: ‘Mensbeelden - Kracht & Kwetsbaarheid’

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.

 

• nog te zien tot en met 9 januari 2022

Wereldmuseum: ‘Remix Rotterdam. Boijmans X Wereldmuseum’

Onbekende geschiedenissen worden zichtbaar met deze spannende combinatie van historische

en hedendaagse vormgeving, etnografica en beeldende kunst.



OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

 

Museum Boijmans Van Beuningen
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