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Zuid. Boijmans zet stap richting museum van de
toekomst
Feestelijke jaarafsluiting op Rotterdam-Zuid

Met kunstprojecten biedt het Rotterdamse museum podium aan een nieuwe
generatie kunstenaars op Zuid. Het hele jaar hebben kinderen, studenten,
jonge makers en de buurt meegebouwd aan een bruisende plek voor
talentontwikkeling en samenwerking. 

Op 15 december vindt de seizoensfinale plaats op Zuid. Boijmans Van Beuningen aan de

Hillevliet 90 in Rotterdam-Zuid. De locatie Zuid. Boijmans Van Beuningen is onderdeel van de

ontwikkeling naar het museum van de toekomst. In het kader van talentontwikkeling biedt

Zuid. (zuidpunt) jonge makers de kans zich professioneel en artistiek te ontwikkelen via

opdrachten. Er worden workshops, commissions, expo’s en evenementen georganiseerd waarbij

jong en oud in aanraking komt met kunstenaarschap—en de middelen om daar actief aan deel

te nemen. Zuid. Boijmans Van Beuningen is een ontmoetingsplaats, gevestigd in een

voormalige technische school in Rotterdam-Zuid. De seizoensfinale ‘The Beginning is the End is

the Beginning’ biedt een dwarsdoorsnede van de activiteiten die deel zijn van deze eerste stap in

een breder programma op Rotterdam-Zuid. Op locatie wordt uitgepakt en het jaar afgesloten

met kunst, talks en drankjes. Er zijn bijdragen van Pip Passchier, Pris Roos, Alona van

Rosmalen, Latisha Sparks, de Kunstwerkplaats en studenten van het Zadkine Startcollege. Het

programma vindt plaats tussen 15.00-18.00 uur.
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Als museum van de toekomst wil je ook podium bieden aan een nieuwe
generatie kunstenaars. Een nieuwe generatie kunstenaars maakt niet zozeer
dingen, spullen, maar ontwikkelt participatieve kunstwerken waaraan kan
worden deelgenomen. In de woorden van kunstenaar Jeremy Deller: dit is de
generatie die niet zozeer bezig is met ‘making things’, maar met ‘making things
happen’, en dat past bij Rotterdam.
— Yoeri Meessen, hoofd Educatie, Museum Boijmans Van Beuningen

Collectief gebouw

Zuid. Boijmans Van Beuningen is gevestigd in de voormalige technische school op Hillevliet 90,

midden in stadsdeel Feyenoord. In dit pand werkt Boijmans samen met onder meer RASL

(Rotterdam Arts and Sciences Lab), Straatliefde, SKVR, en ondernemers uit de wijk aan een

nieuw publiek concept op het snijvlak tussen cultuur, welzijn en onderwijs. Van

presentatieruime tot bureau of groot lokaal; er is ruimte om te werken, te ontmoeten en mee te

bouwen aan een nieuwe community met een positieve impact op de stad. De voormalige school

heeft zijn functie terug als plek om te leren en te maken.

Programma Finale 15 december
Presentatie Startacademie

In september van dit jaar is een groep MBO studenten van het Zadkine Startcollege begonnen

bij Zuid. Boijmans om te leren en te werken. Ze hebben een belangrijke rol binnen Zuid. en

werken mee aan de verschillende kunstenaarsprojecten, maar zetten ook hun eigen projecten

op. Tijdens seizoensfinale op Zuid. Boijmans presenteren de studenten hun projecten.

HOFFIE (kinder)bibliotheek

Samen met Stichting de Uitpluizers en met hulp van Gyonne Goedhoop en Hannah Jacques

doet kunstenaar Pris Roos onderzoek naar de rol van boeken in het leven van kinderen uit de

buurt. Samen met deze kinderen maakt ze kinderbibliotheek Hoffie. Bezoekers kunnen de

bibliotheek bekijken en (voor)lezen.

Many and the same LIVE



‘Many and the same’ is een interactieve installatie ontwikkeld door Latisha Sparks, Zuzanna

Klimkiewicz en Raz van Isac. De installatie vormt een uitnodiging tot het aangaan van een

ontmoeting met een onbekende en om te onderzoeken hoe je samen tot iets nieuws kan komen.

Speciaal voor de seizoensfinale hebben de makers bevriende muzikanten uitgenodigd voor een

live performance.

De Vormenverzamelaar

Afgelopen zomer is Pip Passchier met haar mobiele atelier, De Vormenverzamelaar, door de

wijk getrokken en is ze samen met kinderen naar de buurt gaan kijken. De tekeningen die

hieruit zijn voortgekomen worden gepresenteerd in De Hillevliet, maar dienen ook voor Pip als

inspiratie voor een nieuw sculptuur waar zij aan werkt. De sculptuur wordt in het nieuwe jaar

onthuld, maar op 15 december nodigt Pip het publiek uit om eraan mee te werken.

M(other)hood

Als moeder en kunstenaar doet Alona van Rosmalen onderzoek naar de rol en positie van

moeders in de kunstwereld, in het bijzonder vrouwen van kleur. Alona neemt bezoekers mee op

een route door het gebouw en vertelt over haar onderzoek.

De Kunstwerkplaats

Iedere woensdag en zaterdag kan men bij de Kunstwerkplaats terecht voor een gratis

kunstworkshop, maar ook om gewoon eens komen kijken om een kop koffie of glas ranja te

drinken. Tijdens de Finale is er een speciale extra editie van de Kunstwerkperkplaats met een

kunstworkshop voor alle leeftijden.

Onthulling portret Juliette Kempenaar

Samen met filmmaker Mel Anin en spoken word artiest Carina Fernandes maakt beeldend

kunstenaar Pris Roos portretten van verschillende buren van Zuid. Boijmans. De eerste persoon

die ze hebben geportretteerd is Juliette Kempenaar. Juliette is een van de buren van de

Hillevliet. Ze kookt graag en maakt haar eigen kleding. Op 15 december presenteren Mel,

Carina en Pris hun portret van Juliette.

-------

Donderdag 15 december

15:00 – 18:00 uur

Zuid. Boijmans Van Beuningen

Hillevliet 90, Rotterdam



OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

Zuid. Boijmans Van Beuningen wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van

verschillende fondsen: Fonds21, Mondriaan Fonds, Innovatielabs en Prins Bernhard

Cultuurfonds Zuid-Holland.

Museum Boijmans Van Beuningen
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