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Depot Boijmans gaat op zwart voor WWF Earth
Hour
Na de Eiffeltoren, het Colosseum en de Sydney Opera House doet Depot Boijmans

Van Beuningen de lichten uit voor de wereldwijde Earth Hour-actie van het

Wereld Natuur Fonds. De lichten van het depot en het lichtkunstwerk van Pipilotti

Rist gaan een uur lang op zwart.

Zaterdag 26 maart doen wereldwijd miljoenen mensen, bedrijven en gemeenten een uur het

licht uit tijdens Earth Hour, een jaarlijks initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Van

20.30 tot 21.30 uur lokale tijd wordt daarmee een krachtig signaal afgegeven voor natuur en het

klimaat. In deze uitdagende tijden biedt Earth Hour een moment van solidariteit om

gezamenlijk stil te staan bij een duurzame en veilige toekomst voor iedereen. In Nederland is

het switch off-moment in Rotterdam waar Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam op

zwart gaat, inclusief ‘Het leven verspillen aan jou’, het grote lichtkunstwerk van Zwitserse

kunstenares Pipilotti Rist dat het voorplein van het depot siert. Pianist Ruben Hein begeleidt

het moment muzikaal. Stipt 20:30 gaat het geluid en licht abrupt uit. WWF staat met de

wereldwijde campagne stil bij onze planeet en iedereen die er leeft.

De Afbreekeconomie

Vorig jaar opende Museum Boijmans Van Beuningen de online tentoonstelling De

Afbreekeconomie – online te bezoeken, met werk van ontwerpers Koehorst in ’t Veld, Studio

Klarenbeek & Dros en het kunstenaarscollectief Atelier Van Lieshout. Met de werken van de

drie kunstenaars/ontwerpers presenteert de tentoonstelling verschillende methodes om de

acute milieuproblematiek tegemoet te treden. Met de drietrap van bezinning, innovatief

makerschap, en ontregelende poëzie toont ‘De afbreekeconomie’ kunst en design als

aanvoerders met visie en daadkracht. In een tijd waar de statistieken ons in duizelingwekkend

tempo om de oren vliegen geeft verbeelding houvast. Het toont het vervolg: een stap naar

concrete oplossingen en alternatieven.

⏲

Perskit: Boijmans x WWF Earth Hour | Museum Boijmans Van Beuningen

Newsroom

https://boijmans.pr.co/
https://deafbreekeconomie.boijmans.nl/
https://boijmans.pr.co/nl-NL/media_kits/228592


OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

Signaal voor wereldleiders

In de periode rond Earth Hour wordt in Geneve onderhandeld over de inhoud van het

biodiversiteitsverdrag. Later dit jaar vindt de Biodiversiteitstop (CBD COP15) plaats in

Kunming, China. Daar komen wereldleiders in actie en committeren zij zich aan afspraken om

de wereldwijde biodiversiteit te behouden en de planeet leefbaar te houden en moet leiden tot

een stevig verdrag.

Over WWF-Earth Hour

Het initiatief begon in 2007 in Sydney als kleinschalige actie die aandacht vraagt voor

klimaatverandering. In de jaren daarna is het uitgegroeid tot ’s werelds grootste beweging voor

bescherming van de natuur. Vorig jaar namen miljoenen mensen, bedrijven en organisaties deel

in ruim 190 landen. Ook in Nederland is Earth Hour uitgegroeid tot een begrip. Het Wereld

Natuur Fonds (WWF) is de drijvende kracht achter het initiatief, maar inmiddels worden in het

hele land spontaan evenementen georganiseerd; van akoestische concerten en

lampionnentochten tot romantische etentjes bij kaarslicht.

Museum Boijmans Van Beuningen

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_boijmans
https://boijmans.pr.co/
https://boijmans.pr.co/nl-NL/

