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Trainee conservator educatie versterkt Boijmans
team
Gianni Antonia is de nieuwe trainee conservator educatie van Boijmans. Het

betreft een uniek opleidingstraject binnen het Rotterdamse museum, gericht op

vernieuwing en de toekomst: inclusief, participerend en met frisse verhalen.

Met dank aan Fonds 21 EXTRA is Gianni Antonia (Rotterdam, 1997) aangesteld als trainee

conservator educatie bij Museum Boijmans Van Beuningen, een traject van drie jaar. Het

museum stelt zich als doel om een nieuwe generatie museumprofessionals aan zich te binden en

op te leiden. Antonia gaat de organisatie en de opgaven die er op educatief vlak liggen

onderzoeken en projecten ontwikkelen. Hiermee versterkt de geboren en getogen

Rotterdammer het educatieteam van Boijmans, dat zich inzet om samenwerkingen in de stad te

bevorderen, om online, op Boijmans Hillevliet en in de klas vernieuwende

kunsteducatieprojecten te ontwikkelen en dat verantwoordelijk is voor de publieksbegeleiding

in het pasgeleden geopende depot.

"De komende drie jaar volg ik het traineeship conservator educatie bij
Boijmans — een unieke kans die mij is aangeboden met steun van Fonds 21
EXTRA. Het museum van de toekomst is inclusief, participerend en
multidimensionaal. Hoe creëren we nieuwe vormen van ontdekking en
educatie met betrekking tot kunst? Spelenderwijs zet ik me in om hier invulling
aan te geven en bied ik graag ruimte om samen met de stad op zoek te gaan
naar antwoorden. Welk museum beleven we graag in 2026?”
— Gianni Antonia, trainee conservator Educatie, Museum Boijmans Van Beuningen
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Als Rotterdamse designer en researcher heeft Antonia zich in de afgelopen jaren gefocust op de

relatie tussen innovatie en materiële cultuur. Met behulp van nieuwe technologieën onderzoekt

hij hoe het museum nieuwe ervaringen teweeg kan brengen — een persoonlijke laag waarmee

bezoekers actief bij de collectie worden betrokken. Antonia’s ambitie om conservator educatie

te worden is nauw verbonden met zijn streven om op een toegankelijke manier informatie te

geven. Hij werkt vanuit de overtuiging dat toegankelijke informatie en inclusieve projecten van

het museum een plek maken waar iedereen zich welkom voelt.

“We zijn zeer verheugd met deze kans om een jonge professional in-house op
te leiden. Als trainee gaat Gianni leren over alles wat er komt kijken bij
educatie en bij het museum. Maar ook zijn we ervan overtuigd dat hij op zijn
beurt nieuwe inzichten, verhalen en perspectieven binnen de museummuren
weet te brengen.”
— Yoeri Meessen, hoofd Educatie & Publieksbegeleiding, Museum Boijmans Van Beuningen

Generative design

Gianni Antonia studeerde Graphic Communication Design aan University of The Arts London

— Central Saint Martins. Hij werkt autonoom als designer, researcher en curator met de focus

op generative design, een alogritmische ontwerpmethode waarmee je persoonlijke ervaringen

creëert en inclusiviteit. Hij heeft een residency bij De Wasserij in Rotterdam.

Depot open

Depot Boijmans Van Beuningen is weer open voor publiek. 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. Bezoekers kunnen dwalen door het depot

en op de bovenste verdieping is restaurant Renilde is ook weer open voor lunch en vanaf 2

februari voor diner.

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is nu ook weer te zien in het Maritiem

Museum in de tentoonstelling Maritieme Meesterwerken, en vanaf 19 februari in het Fries

Museum met À la campagne! Het Franse licht van Maris tot Monet. Internationaal zijn de

legendarische surrealisten op wereldtoer, nu te zien in A Surreal Shock: Masterpieces from

Museum Boijmans Van Beuningen, in het Seoul Arts Center in Zuid Korea.

https://www.maritiemmuseum.nl/tentoonstellingen/maritieme-meesterwerken
https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/%C3%A0-la-campagne
https://www.sac.or.kr/site/eng/show/show_view?SN=43531
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