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2020: een jaar waarin Boijmans zich van vele
verrassende kanten toont — en wordt beloond
met wrede korting
Met elektrische auto’s door een tentoonstelling in Ahoy, met kunst langs

schoolklassen en met mondkapjes langs de werken van Boijmans Van Beuningen.

In 2020 werd het museum, het depot, de collectie en de programmatische

activiteiten vanuit alle wereldwijde hoeken en spiegels bekeken. Niettemin

ondergaat Museum Boijmans Van Beuningen op de valreep van dit jaar toch nog

een aderlatende korting op de financiële steun van de gemeente Rotterdam in de

komende vier jaar. Dat gebeurt met het paradoxale argument dat het museum een

‘prikkel’ moet worden uitgedeeld - middenin de periode dat museum voor

renovatie/nieuwbouw is gesloten. 

Corporate

- 2020: Op basis van een op een aantal cruciale punten ongefundeerd rapport van de RRKC

wordt door de gemeenteraad een korting voor de cultuursubsidie doorgevoerd van 1,6 miljoen

voor de komende periode van 4 jaar omdat Boijmans aldus het rapport 'een prikkel' nodig heeft.

- 2020: Na ruim 23 jaar procederen wordt ook door de Hoge Raad der Nederlanden bevestigd

dat de Koenigs collectie toebehoort aan Boijmans Van Beuningen.

- 2020: De prestigieuze kunsthistorische Karel van Manderprijs wordt toegekend aan het hoofd

Collectie & Onderzoek van Boijmans Van Beuningen; Sandra Kisters.

- 2020: De BankGiro Loterij zet een samenwerking (vijf jaar) voort waarbij het museum

jaarlijks 500.000 euro ontvangt.2020: Het Mondriaan Fonds biedt een beurs voor een

dienstverband van een nieuwe conservator.

- 2020: Het Getty Museum geeft Boijmans een groot geldbedrag om onderzoek te doen naar de

beroemde oude Italiaanse tekeningencollectie van Rotterdam en daarbij jonge kunsthistorici te

betrekken.
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- 2020: Het museum wordt financieel gesteund door bijna 2000 particulieren en bedrijven die

zich hard maken voor hun museum. Samen met vele Rotterdamse, landelijke en internationale

fondsen en stichtingen kunnen hierdoor onder andere belangrijke restauraties worden gedaan

en educatieve projecten worden gerealiseerd.

- 2020: Dankzij de steun van particulieren, bedrijven, stichtingen en fondsen worden 650

kunstwerken aan de museumcollectie toegevoegd.

- 2021: Boijmans betreurt het verlies van collega-instelling Museum Rotterdam en kijkt uit naar

een verbetering van het politieke klimaat rondom de zorg voor het eigen erfgoed van de stad

waarin de waarde van het verleden en de rol van musea om te leren voor en over de toekomst

wordt omarmd. 

Renovatie museumgebouw

- 2020: Mecanoo architecten (onder leiding van Francine Houben) is gekozen als partij voor de

grootschalige renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen.

- 2020: Het gemeentelijke museumgebouw wacht op asbestsanering en ander onderhoud na

tien jaar verwaarlozing van het monumentale pand.

- 2020: Samen met de gemeente wordt gezocht naar financiële middelen om de ambitieuze

vernieuwing mogelijk te maken. Hiervoor is 55 miljoen nodig en inmiddels dertien miljoen door

diverse partijen toegezegd.

- Q2-2021: Gemeenteraad neemt een beslissing over de mate van de ambitie van de

vernieuwing.

- Q1-2021: Mecanoo Architecten werkt een plan uit waarin de vernieuwing van het museum

(het deel waar extra geld voor nodig is) gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Depot Boijmans Van Beuningen

- 2020: Bomen en spiegels worden met veel (publieke en media) aandacht op het depot

geplaatst.

- 2020: Het depot ontvangt de Rooftop Award 2020.

- 2020: Het publiek kijkt in september binnen -de ruim 7.000 kaarten zijn in no-time vergeven.

- 2020: Het depot wordt ruim 800 keer genoemd in nationale media-items met een

mediawaarde van ruim 1,3 miljoen en een oplagebereik van ruim 44 miljoen. In de

internationale wordt in ruim 34 landen over het depot bericht, met als een van de hoogtepunten

een live zoom conferentie met China van Winy Maas en Sjarel Ex die door 55 journalisten van

Chinese media grens tot grens wordt bijgewoond. Het depot siert in 2020 tevens op voorkanten

van internationale befaamde kranten als The New York Times, The Guardian en The Chinese

Art Newspaper en in media als The Washington Post, Le Monde, en de Frankfurter Allgemeine.



- 2020: De Capital Campaign voor het Depot waaruit het interieur en enkele kunstwerken

worden betaald, brengt ruim dertien miljoen euro op.

- 2020 Een kleine duizend particulieren adopteren een spiegel van de gevel en dragen deze op

aan een geliefde of aan een mooie herinnering.

- 2021: De collectie wordt vanuit externe opslag verhuisd naar het depot.

- Q2- 2021: Chef en naam voor depotrestaurant op het dak worden gekozen.

- Q3/Q4- 2021: Opening depot.

Boijmans Hillevliet

- 2020: Op Rotterdam Zuid, in de wijk Feijenoord, is in de voormalige technische school op

Hillevliet 90 een luisterpost opgezet waar educatie workshops, naschoolse lessen voor

basisschoolkinderen en presentaties worden geven in samenwerking met de buurt. Ook

talentontwikkeling vindt hier plaats.

- 2020: In het kader van kansengelijkheid en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zorgt

Boijmans voor naschoolse kunstlessen voor basisonderwijs.

- 2020: De educatieve projecten op Hillevliet, MBO scholen en basisscholen worden zo’n vijftig

keer besproken in de media met een oplage/bereik van zo’n, 2,2 miljoen.

- 2021: Doorontwikkeling van Boijmans Hillevliet tot een nieuw publiek concept op het snijvlak

tussen cultuur, welzijn en onderwijs.

Boijmans in transit programma

- 2020: Een werk van Van Eyck werd voor het eerst uitgeleend aan een ander museum en siert

op de grote tentoonstelling over de meester in Gent.

- 2020: In de grootste evenementenzaal van Ahoy wordt een tentoonstelling georganiseerd

waarbij bezoekers in elektrische auto’s langs de kunst rijden. Het project trekt (media)aandacht

uit ruim veertien landen en bereikt in de Nederlandse pers zo’n 400 vermeldingen en artikelen.

In de internationale pers wordt het museum ruim veertig keer beschreven met in totaal een

oplagebereik van meer dan 600 miljoen. In Ahoy vinden voor mensen met een beperking op

speciale uren buiten de openingsuren onvergetelijke bezoekmomenten plaats. 



- 2020: De negende en tiende tentoonstelling in het kader van transit programma Boijmans bij

de Buren worden geopend in het Chabot Museum en Wereldmuseum. Deze tentoonstellingen

Deze tentoonstellingen worden geheel zonder dat er een vergoeding tegenover staat door

Boijmans aan haar partners in Rotterdam ter beschikking gesteld en zorgen voor bijzondere

samenwerkingen, nieuwe dwarsverbanden, context en kennis. Over de tentoonstellingen en het

project verschijnen circa 330 artikelen met een mediawaarde van bijna twee miljoen en een

oplage bereik van bijna 25 miljoen. Het programma trekt tot op heden 335.000 bezoekers.

(Mede mogelijk gemaakt door Stichting Droom & Daad)

- 2020: Boijmans in de Klas, dat in september 2019 zijn internationale primeur kende, kreeg

honderden boekingen voor ruim 6000 kinderen. Vanwege de Covid-19 beperkingen werden

hiervan 4000 bereikt.

- 2020: In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken is in samenwerking met Boijmans een

kunstproject gestart rondom de energietransitie en armoedebestrijding.

- 2020: De collectie surrealisme van het museum is te zien in het Cobra Museum in

Amstelveen.

- 2020: Een samenwerking met het Zadkine College werkt aan een beroepenprogramma in de

kunstwereld voor MBO studenten.

- 2020: De eerste digitale tentoonstelling van Boijmans wordt gemaakt in samenwerking

met twee ontwerpers en een kunstenaar: Studio Klarenbeek & Dros, Koehorst in ‘t Veld en

Atelier Van Lieshout. De titel is ‘’De afbreek economie’’. Via Boijmans Instagram is de opbouw

te volgen. In het voorjaar van 2021 gaat de tentoonstelling live.

- 2020/2021: 'Kunst en leven tussen de ruïnes' gaat van start, een driejarig onderzoeksproject

over kunst en kunstenaars in de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Dit project resulteert in

een publicatie, presentatie en een crowd sourcing project.

- Q1-2021: De elfde en laatste tentoonstelling van Boijmans bij de Buren opent in het Maritiem

Museum: Maritieme Meesterwerken. Te zien zijn nog Boijmans bij de Buren tentoonstellingen

in het Belasting & Douane Museum (tot 7 januari) en in het Wereldmuseum Rotterdam.

- 2021 en daarna: De collectie Surrealisme reist naar Nieuw Zeeland, Zuid Korea en Mexico.

Onmisbare steun



OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

Deze projecten, aankopen en programma’s konden alleen gerealiseerd worden met de

onmisbare steun van particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen. Museum Boijmans Van

Beuningen bedankt de Vrienden, Kring Van Eyck, leden van de Gezelschappen, Zodiaque Kring,

Boijmans Corporate Members, Boijmans Business Club, Stichting de Verre Bergen, Stichting

Droom en Daad, BankGiro Loterij, Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, Stichting

Lucas van Leyden, Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen, Fonds 21,

Vereniging Rembrandt, Stichting Bevordering van Volkskracht, Erasmusstichting, Stichting

Elise Mathilde Fonds, Van Cappellen Stichting, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuur

Fonds,G. Ph. Verhagen-Stichting, VSB fonds,Stichting Job Dura Fonds, Stichting Maatschappij

tot Nut van ’t Algemeen Rotterdam, Stichting Stoer, Kickstart fonds, M.A.O.C. Gravin van

Bylandt Stichting, Rotterdam Festivals, Stichting Mevrouw K. Hooykaas-la Lau Fonds,

Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot, Turing Foundation, Van der Mandele Stichting,

VZW Natuurbehoud Pater David, Stichting Dorodarte, Van Leeuwen Van Lignac Stichting,

Pieter de Joode Stichting en iedereen die graag anoniem wil blijven.

Let op: Het kan zijn dat u in 2021 onze berichten niet meer ontvangt vanwege een

verandering in de systemen. Wilt u persberichten en uitnodigingen voor museum en depot

blijven ontvangen, laat het ons weten via pressoffice@boijmans.nl

Museum Boijmans Van Beuningen
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