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Installatie Steve McQueen in depot tijdens IFFR
2023
Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) presenteert
'Sunshine State', een kunstwerk van Steve McQueen gemaakt in
opdracht van IFFR. Het werk wordt gepresenteerd in
samenwerking met Depot Boijmans Van Beuningen waar het te
zien is van 26 januari tot en met 12 februari 2023.

Sunshine State is het nieuwste werk van de Oscarwinnende filmmaker en Turner Prize-

winnende kunstenaar Steve Mc Queen. Het is de eerste tentoonstelling die in de grote zaal op

de vijfde verdieping in het depot wordt gepresenteerd sinds de opening van het depot in

november 2021. De presentatie, deel van IFFR's Art Directions-programma, wordt mede

mogelijk gemaakt door Stichting Droom en Daad en is voor publiek vanaf donderdag 26 januari

tot en met zondag 12 februari te bezoeken.

Sunshine State

Sunshine State is McQueens eerste nieuwe installatie sinds zijn kunstwerk Year 3 in Tate

Britain in 2019. Sunshine State is een multichannel videoproject bestaande uit twee schermen

die naast elkaar zijn geplaatst. Het werk start met een brandende zon die zich ontrafelt, terwijl

daarnaast beelden verschijnen en geanalyseerd worden uit het muzikale drama The Jazz Singer

(1927), met de beroemde zanger Al Jolson in de hoofdrol. De film staat bekend als de eerste

"talkie" in de filmgeschiedenis die gebruik maakte van gesynchroniseerde dialoog.
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Festivaldirecteur Vanja Kaludjercic: "Vol verwachting kijken we uit naar de presentatie

van Steve McQueens nieuwste kunstwerk Sunshine State, waartoe we voor onze 50e editie

opdracht hadden gegeven. McQueen is een compromisloze kunstenaar en filmmaker die onze

visie deelt over alles wat cinema kan zijn. Het spectaculaire depot in Rotterdam is een

passende locatie voor dit monumentale werk dat het publiek uitnodigt voor een moment van

reflectie."

Boijmans directeur Ina Klaassen: “De grote zaal op de vijfde verdieping in het depot

wordt met de installatie van Steve McQueen op een zeer speciale en spectaculaire manier

ingewijd als tentoonstellingsruimte. Fantastisch dat we met Depot Boijmans Van Beuningen

onderdeel zijn van deze internationale Rotterdamse samenwerking van het IFFR, Stichting

Droom en Daad en Steve McQueen.”

Blik achter de schermen

In Depot Boijmans Van Beuningen wordt de kunstcollectie van het gelijknamige museum

bewaard en verzorgd. Van buiten is dit werkgebouw een spiegelende pot, van binnen een ware

machinekamer waar art handling, registreren, restaureren en conserveren de belangrijkste

werkzaamheden zijn. Bezoekers krijgen in dit Rotterdamse icoon een blik achter de schermen

van het museum. Wat normaal verborgen blijft is hier te zien. In het depot zijn veertien klimaat

gecontroleerde ruimtes ingericht voor alle verschillende kunstwerken van schilderijen, foto’s,

design, keramiek tot mode, film en metalen. In het atrium word je omgeven door een selectie

van de kunstwerken in grote vitrines en kun je binnen gluren bij de depotruimtes - onder

begeleiding van een gids en beveiliger ook te bezoeken. Met de depot app scan je QR-codes en

bekijk je waardevolle informatie over de werken en het behoud en beheer. In galerieruimtes

worden tentoonstellingen gemaakt over thema’s die verband houden met het depot. Op de

bovenste verdieping is restaurant Renilde gevestigd met daktuin en een schitterend uitzicht op

de skyline van het altijd veranderende Rotterdam.

Vijfde verdieping

Op de vijfde verdieping van het depot bevindt zich de grote zaal die door de Stichting Droom &

Daad wordt geprogrammeerd of door hen aan derden wordt uitgeleend voor gebruik. De

tentoonstelling Sunshine State van Steve McQueen is de eerste presentatie die hier plaatsvindt

sinds de opening van het gebouw -in november 2021.
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OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

De installatie op de vijfde verdieping is voor al het depotpubliek te bezoeken.

Filmfestivalbezoekers kunnen een kortingsticket voor een depotbezoek aanschaffen en een

filmticket van de betreffende dag tonen bij binnenkomst. Na afloop van het filmfestival op 5

februari is Sunshine State nog te zien tot en met 12 februari. Publiek kan dan met de reguliere

tickets een bezoek brengen aan de tentoonstelling in het depot.

Museum Boijmans Van Beuningen
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