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Reflecties op het depot te zien in het
Rotterdamse centrum
Honderden deelnemers stuurden hun reflecties op het depot in. Een jury koos 52
winnaars wiens werken worden getoond in de stad. Drie prijswinnaars krijgen
een sneak preview van het gebouw.

Klik hier voor alle inzendingen en hi-res beeldmateriaal

De hele maand september kon iedereen zijn of haar reflectie op het gloednieuwe Depot
Boijmans Van Beuningen in woord of beeld insturen om gekozen te worden voor de
buitenexpositie R E F L E C T I E S. Honderden mensen deden mee, jong, oud, tekenaar,
fotograaf, dichters en kunstenaars. Een driekoppige jury, bestaande uit kunstenaar Iwan Smit,
conservator Sue-an van der Zijpp en spoken-word artist Amara van der Elst, heeft alle
inzendingen bekeken en 52 winnaars gekozen die van 1 t/m 14 november met hun inzending te
zien zijn in de buitenexpo op 200 posterplekken in Rotterdam, maar ook op de etalageruiten
van het oude Donner-gebouw aan het Binnenwegplein en in de centrale hal van Rotterdam CS.
Drie winnaars hebben ook de hoofdprijs binnengesleept; een sneak preview van het depot,
waarbij hun reactie wordt vastgelegd door fotograaf Zahra Reijs. De winnaars zijn Dennis de
Haas, Florien Ostendorf en Melanie Verschoor.
Eerdere reflecties
Het depot en de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen maken bij veel Rotterdammers
iets los. Verbazing en nieuwsgierigheid, maar ook trots en inspiratie. Zo schreef de Rotterdamse
dichtkunstenaar M. de tekst Bouwgrond maakte filmmaker Ruben Hamelink in samenwerking
met Conny Janssen Danst de bijpassende film Bouwgrond, verwerkte ontwerper Susan Bijl haar
reflectie op het depot in de New Shopping Bag Mirror & Agaat en schreef dichter Alex
Boogers Blik op Rotterdam.
Depot opent

Depot Boijmans Van Beuningen wordt op 5 november door Koning Willem-Alexander geopend,
vanaf 6 november is het open voor publiek. Architectenbureau MVRDV heeft het nu al
iconische spiegelende gebouw ontworpen. Het is een gebouw van een nieuwe orde, volledig
ingericht om conservering, collectiebeheer en anderszins verborgen kunstwerken open te
stellen voor het publiek; een wereldprimeur. Aanmelden voor de perspreview op 1 november
kan via pressoffice@boijmans.nl, of door contact op te nemen met Sharon Cohen (0611886879) of Jeroen van der Hulst (06-12666949)
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.
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