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Boijmans Ahoy drive-thru museum genomineerd
voor tentoonstellingsprijs 2021 - Stem nu!

Wordt het Boijmans Ahoy drive-thru museum verkozen tot de favoriete
tentoonstelling van het afgelopen museumjaar? Stemmen voor de
Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs kan nu!

Het Boijmans Ahoy drive-thru museum is genomineerd voor de Museumtijdschrift

Tentoonstellingsprijs van 2021. Vanaf heden tot en met 3 oktober kan men stemmen op een van

de tien genomineerde tentoonstellingen via www.Tentoonstellingsprijs.nl. De

Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs is een jaarlijkse publieksverkiezing voor de beste

tentoonstellingen van het culturele jaar. Het Boijmans Ahoy drive-thru museum is een

samenwerking tussen Museum Boijmans Van Beuningen en Ahoy Rotterdam, die te zien was

van 1 tot en met 23 augustus 2020. De winnaar wordt bekendgemaakt op maandag 18 oktober

2021 in het Drents Museum in Assen en ontvangt een geldprijs van € 10.000,-. Ook voor de

stemmers is een prijs te winnen. Alle stemmers maken kans op een culturele reis voor twee

personen.
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Over de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs
Museumtijdschrift lanceerde in 2018 de Tentoonstellingsprijs ter gelegenheid van het 30-jarig

jubileum en is een samenwerking tussen Museumtijdschrift, het Prins Bernhard Cultuurfonds

en de Vrije Academie. In aanmerking komen dit jaar tentoonstellingen die in de periode van

augustus 2019 tot en met juli 2021 te zien waren in Nederlandse musea. Deze periode is langer

dan bij eerdere edities door het wegvallen van de verkiezing van 2020 als het gevolg van de

coronapandemie.

De vakjury bestaat dit jaar uit oud-directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Adriana

Esmeijer, tevens juryvoorzitter, directeur Vrije Academie Peter van Duinen en hoofdredacteur

van Museumtijdschrift Marina de Vries.

Boijmans Ahoy drive-thru
Drie weken lang, zeven dagen per week en tien uur per dag konden bezoekers in de maand

augustus van 2020 met een elektrische auto door Ahoy rijden op zoek naar topstukken uit de

museumcollectie. In de grote hal waren ruim vijftig werken -volledig corona-proof- te zien.
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Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

De tentoonstelling "Natuur vs. Cultuur" ontstond als reactie op de anderhalvemeter-

samenleving en de coronapandemie. De wereld zoals de mens hem creëert staat onderdruk nu

de natuur haar ruimte op eist. Zo nietig en klein als een virus is, zo duidelijk toont het de

kwetsbaarheid en de grenzen van het menselijk bestaan. Deze tentoonstelling onderzocht dan

ook de grens tussen het menselijke zijn en de krachten van de natuur. Dit alles gebaseerd op het

idee van Ted Noten.

Partners
Onmisbaar voor het realiseren van het Boijmans Ahoy drive-thru museum in deze rare en

veranderlijke tijd waren de bijdragen van onze trouwe partners en dierbare sponsoren;

VriendenLoterij en al haar deelnemers, Fonds 21, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard

Cultuurfonds, Kickstart Cultuurfonds, Boijmans Business Club, Riwal Hoogwerkers B.V.,

Breeman BMW & MINI, West 8, Rotterdam Make it Happen en Gemeente Rotterdam.

Boijmans in de stad
Onder het programma ‘Boijmans in de stad’ organiseert Boijmans Van Beuningen gedurende de

renovatie en vernieuwing van het museum projecten waarbij de collectie zichtbaar blijft, zoals

bij het Boijmans Ahoy drive-thru museum. Ook worden er projecten georganiseerd waarbij de

expertise van het museum en de band met (jonge) kunstenaars in de stad aangehaald blijft. het

museumgebouw opent in 2028 de deuren. Op 6 november 2021 opent Depot Boijmans Van

Beuningen; het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld.

Bekijk hier wat andere schreven over Boijmans Ahoy drive-thru

Tentoonstellingsprijs - Breng hier je stem uit
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