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100 dagen tot opening depot
>>Over 100 dagen opent Depot Boijmans Van Beuningen—op 6 november

>>Nieuwe standaard en mondiaal opvallende stap in kunstopslag

>>Online ticketverkoop start op 1 september

>>NOOT VOOR DE PERS: Nederlandstalige perspreview: 1 november 2021

Depot Boijmans Van Beuningen opent over 100 dagen - op 6 november 2021 - de deuren en

maakt de gehele internationaal befaamde Boijmans Van Beuningen kunstcollectie publiek

toegankelijk. Musea wereldwijd tonen doorgaans slechts zes tot tien procent van de collectie. De

overige ruim negentig procent ligt opgeborgen. Depot Boijmans Van Beuningen breekt met

deze verborgen traditie en maakt alle onzichtbare kunstwerken zichtbaar. Dit is een

wereldprimeur. In het door MVRDV ontworpen iconische en spiegelende kunstdepot krijgen de

ruim 151.000 objecten een eigen plek in het hart van de stad. In dit gebouw is de gehele

collectie als massa te zien en staat de verzorging, hantering en restauratie van kunstobjecten

centraal. De bezoeker ziet wat een museum achter de schermen doet en ervaart wat er allemaal

komt kijken bij het behoud en beheer van een collectie. Wat zich in het depot afspeelt is niet in

scène gezet; de achterkant van het museum is daadwerkelijk voorkant geworden en de zorg

voor de collectie is onderdeel geworden van het publieksprogramma. Naast de verschillende

publieke ruimtes voor opslag en verzorging, huist het Rotterdamse kunstdepot verschillende

particuliere depotcompartimenten en op 34 meter hoogte een restaurant en

evenementenruimte – en een bekroond dakbos. Op 1 september start de online kaartverkoop

via de website van het museum en kunnen tickets worden gekocht.

Depotgeschiedenis
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De kunstdepots in de kelder van het naast gelegen Museum Boijmans Van Beuningen waren

onveilig, overvol en gedateerd. Vanaf 2015  zijn de museumdepots steeds verder leeggehaald en

is de kunst opgeslagen in vijf externe depots in binnen-en buitenland. Ook vanwege het vaker

voorkomen van wateroverlast was het geen optie om de kostbare collectie van ruim 151.000

kunstwerken opnieuw te bewaren onder het museum. De enige oplossing bleek een extern

depot. Naar het idee van het museum, gesteund door Stichting De Verre Bergen en de

Gemeente Rotterdam, is nu de gehele museumcollectie toegankelijk onder één dak in een open

depot in de binnenstad, in plaats van een gesloten depot op een industrieterrein.

“Dit is een werkgebouw, waarin we onze wereldcollectie op en top verzorgen
terwijl het toch open is voor het publiek. Eindelijk is de gehele kunstcollectie
van het museum sinds 1935 weer op één plek te zien. We zijn ervan overtuigd
dat het toegankelijk maken van de collectie laat zien hoeveel we erom geven
en hoe goed we ervoor zorgen. Dat is iets waar de inwoners van Rotterdam
trots op zullen zijn; iets dat zij met eigen ogen willen zien, want zij zijn deels
eigenaar van deze enorme kunstschat.”
— Sjarel Ex en Ina Klaassen, directie Depot Boijmans Van Beuningen

Terugblik: 172 jaar verzamelen

De collectie van Boijmans Van Beuningen is de enige in Nederland waarbij de bezoeker op het

hoogste niveau kennismaakt met zeven eeuwen (Westerse) kunstgeschiedenis, van 1400 tot nu.

Het museum biedt een internationaal perspectief en legt verbanden tussen hedendaagse kunst

en design, gekoppeld aan oude kunst, vormgeving en prentenkabinet. Niet alleen de breedte en

samenstelling van de collectie is uniek, ook de kwaliteit van individuele werken is groot. Het

geeft geen compleet overzicht maar kenmerkt zich juist door een unieke keuze van werken die

de weerslag is van 172 jaar verzamelen door tal van individuen en het museum zelf. In de

museumgeschiedenis spelen Rotterdams ondernemerschap en particulier initiatief een

hoofdrol. Havenbaronnen van weleer onderstreepten hun internationale oriëntatie en blik op

de wereld door kunst van hoge kwaliteit te verzamelen. Samen met kleine verzamelaars en de

staf van het museum brachten zij een omvangrijke, internationale kunstcollectie bijeen waarin

niet alleen vrijwel alle grote meesters met belangrijke stukken zijn vertegenwoordigd, maar ook

de mooiste werken van minder bekende kunstenaars een plaats hebben gekregen. Geen enkel

museum in Nederland heeft een collectie die zo internationaal is samengesteld en zich uitstrekt

over zoveel eeuwen.

Collectie Boijmans



De wereldberoemde kunstcollectie bestaat uit ruim 151.000 objecten, waaronder meer dan

63.000 schilderijen, foto’s, films, pre-industriële vormgeving en designobjecten, hedendaagse

kunstinstallaties, sculpturen en 88.000 prenten en tekeningen. Met zijn diversiteit aan kernen

en kwaliteiten door de eeuwen heen, toont de collectie zich als een landkaart. Drie

zwaartepunten kenmerken de collectie: ‘Oude meesters, nieuwe visies’, ‘Surrealisme en het

surreële’, en ‘De blik vooruit’. Een kunstcollectie waarmee je de toekomst aan kunt. De

kunstcollectie wordt momenteel overgebracht vanuit de externe depots naar Depot Boijmans

Van Beuningen.

Verzorging kunst

Werken in het nieuwe depot worden bewaard, geordend en getoond op basis van hun

klimatologische eisen, in plaats van op basis van kunststroming of tijdperk. Er zijn vijf

verschillende klimaatzones, passend bij verschillende materialen als metaal, plastic, papier,

zwartwit- en kleurfotografie. De kunstwerken worden net als in een gesloten depot zo efficiënt

mogelijk gerangschikt. Objecten staan ingepakt, hangen aan een stellage of zijn uitgestald in

een kast of tentoongesteld in een van de dertien grote glazen zwevende vitrines in het atrium.

Prenten, tekeningen en foto’s worden afgesloten bewaard. Er zijn wel mogelijkheden om deze

collecties op aanvraag in te zien in twee studiezalen. De film- en videocollectie kan worden

geraadpleegd in speciale filmruimtes.

 

Depotervaring

Bezoekers zijn uit eerste hand getuige van de ultieme zorg die aan elk kunstwerk wordt gegeven

bij conservering, restauratie, transport en onderzoek. Het biedt een ongeëvenaarde

transparantie in de actieve rol die een museum in de samenleving vervult, namelijk wat een

museum doet en hoe het voor zijn bezittingen zorgt. Tijdens de route door het depot komen

bezoekers op verschillende manieren in aanraking met de kunstcollectie. Blikvanger van het

ontwerp is het atrium met de elkaar kruisende trappen en de dertien grote glazen vitrines met

daarin kunstwerken. De atriumtrappen leiden naar de zes verdiepingen met

depotcompartimenten en restauratie-ateliers, film- en presentatieruimtes. In de restauratie-

ateliers wordt achter glas live meegekeken bij specialistische restauraties waar de bezoeker via

een interactieve educatieve laag bij wordt betrokken. De presentatiezalen bevatten

tentoonstellingen die ingaan op het kunstwerk als materieel object in plaats van op

kunsthistorische ontwikkelingen en ideeën. De exacte invulling van de presentaties wordt

bekend in september. In de depotcompartimenten ziet men (via het glas of binnen met een

gids) de opslag van de werken.



"In het Depot wordt de bezoeker uitgenodigd om zich op verschillende
manieren te verdiepen in wat verzamelen is en zich actief te verhouden tot de
collectie en de eigen kennis over het verzamelen van (kunst)-objecten met het
museum te delen. Selecteren en onderscheid maken is een menselijk proces,
ingegeven door emotie en in banen geleid door kennis. Er is niets elitairs aan."
— Sandra Kisters -Hoofd collectie en Onderzoek

Commerciële functie

In aanvulling op de rol als machinekamer van het museum, krijgt het depot ook een

commerciële functie. Een deel van het gebouw kan worden gehuurd als opslagruimte voor

kunst van privéverzamelaars en voor bedrijfscollecties zoals die van KPN. De huurders van de

compartimenten kunnen op hun beurt de depots openstellen voor het publiek. Huurders

binnen het depot krijgen dezelfde service en professionaliteit aangeboden als de

museumcollectie. De zesde etage, bereikbaar via een expres-lift, bevindt zich op circa 34 meter

hoogte en heeft een adembenemend uitzicht over de stad. Hier bevinden zich het restaurant

met terras en de verhuurbare evenementenruimte. Ook een depotwinkel met boeken en design

wordt onderdeel van de beleving.

Ontwerp

Het depotontwerp van architectenbureau MVRDV onder leiding van medeoprichter Winy Maas

reikt met 39,5 meter zo hoog als de museumtoren van het ernaast gelegen Museum Boijmans

Van Beuningen. Het depot met zijn ronde vorm is een gebouw dat open is naar alle richtingen.

Door de komvorm is het grondoppervlak klein en het dakoppervlak zo breed mogelijk. De

volledig spiegelde gevel bestaat uit 6.609 vierkante meter glas, verdeeld in 1.664 spiegelpanelen

die ervoor zorgen dat het gebouw opgaat in zijn omgeving. In de daktuin staan 75 metershoge

speciaal gekweekte meerstammige berken en 25 dennen. Vanuit de lucht gezien loopt het groen

van de daktuin over in de groene Museumpark-omgeving.

"Een depot is in beginsel hermetisch, wij wilden er een open en toegankelijk
gebouw van maken, veilig voor de kunst maar zo uitnodigend mogelijk naar
bezoekers toe. Ondanks zijn formaat is het een lichtvoetig gebouw worden,
met op 34 meter een dakbos dat het Museumpark verrijkt. Ik leef toe naar de
opening, het moment dat mensen zelf de ruimte en de kunst kunnen ervaren,
met de lift of naar boven lopend via de trappen die het atrium kriskras
overbruggen."
— Winy Maas medeoprichter MVRDV



OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

Samenwerking 

Depot Boijmans Van Beuningen is een samenwerking tussen Museum Boijmans Van

Beuningen, de gemeente Rotterdam en de Stichting De Verre Bergen. Het depot is ontworpen

door MVRDV en gebouwd door BAM Bouw en Techniek.

Museum Boijmans Van Beuningen
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