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Boijmans surrealisten landen in Nieuw-Zeeland

Deze week is Dalí’s ‘Mae West lippensofa’, samen met 180 andere surrealistische

meesterwerken uit de Rotterdamse collectie, geland in Wellington, NZ. Het is de

aftrap van een surrealistische wereldtoer. Niet eerder was er in Nieuw-Zeeland

zo’n grote surrealisten-tentoonstelling te zien.

Na een lange reis naar museum Te Papa Tongarewa in Wellington (NZ) zijn de werken uit de

collectie surrealisme van Museum Boijmans Van Beuningen, het enige in Nederland met een

dergelijke collectie, veilig aangekomen. Vier medewerkers van het museum vergezelden de

werken naar Nieuw-Zeeland. Op 24 mei start de inrichting van de tentoonstelling ‘Surrealist

Art: Masterpieces from Museum Boijmans Van Beuningen’ (Maori titel: ‘He Toi Pohewa: He

Toi Marupō o Muhiama o Boijmans Van Beuningen’), die op 12 juni opent. De tentoonstelling

laat het publiek kennis maken met surrealistische hoogtepunten van onder meer Salvador Dalí,

Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia, René Magritte en Leonora Carrington.  

Topstukken in de lucht

Onder de reizende topstukken zijn surrealistische meesterwerken te vinden zoals tekeningen,

prenten en boeken, en iconen als Dalí’s ‘Mae West lippensofa’ (1938), een speels tegendraadse

bank in de vorm van zwoele rode lippen. De tentoonstelling bevat ook toonaangevende

schilderijen, zoals Francis Picabia’s ‘Kom met mij daarheen’ (1948) en René Magritte’s

‘Verboden af te beelden’ (1937), een schilderij waarin een figuur in de spiegel kijkt en alleen het

eigen achterhoofd ziet. Ook het recent aangekochte ‘Again the Gemini are in the Orchard’

(1947), een van een dromerige fantasie doortrokken schilderij van Leonora Carrington, wordt

getoond.
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OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

Het is de eerste keer dat de collectie van Boijmans Van Beuningen in Nieuw-Zeeland te zien is,

en de stukken vormen bovendien de omvangrijkste surrealisten-tentoonstelling die daar tot nu

toe heeft plaatsgevonden. Zo’n groot transport van zo’n bijzondere collectie brengt ook

logistieke uitdagingen met zich mee: reizende museumstukken worden op specialistische wijze

verpakt en beschermd tegen temperatuurschommelingen, trillingen en andere omstandigheden

die tijdens het vervoer kunnen optreden. De kunstwerken werden in klimaatkisten gemonteerd

voor veilig transport vanuit het depot tot aan het Te Papa museum in Nieuw-Zeeland.

Boijmans in het Buitenland

Na Nieuw-Zeeland doet de tentoonstelling andere musea verspreid over de wereld aan. Onder

de titel ‘A Surreal Shock. Masterpieces from Museum Boijmans Van Beuningen’ zijn de werken

van 27 november 2021 tot en met 6 maart 2022 te zien in het Seoul Arts Center (SAC) in Seoul,

Zuid-Korea. Hierna reizen ze door naar Mexico Stad. Een reizende collectietentoonstelling als

deze vergroot de zichtbaarheid van het museum en de stad Rotterdam in het buitenland.

In 2026 openen de deuren van het gerenoveerde en vernieuwde museumgebouw. Tot die tijd

wordt de collectie tentoongesteld bij andere musea in binnen- en buitenland, en in het depot.

De indrukwekkende kunstcollectie met topstukken uit de westerse kunstgeschiedenis,

kunstnijverheid en vormgeving is vanaf dit najaar te zien in het iconische, door

architectenbureau MVRDV ontworpen, Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiek

toegankelijke kunstdepot ter wereld.

Museum Boijmans Van Beuningen
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