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Vona/2020 kun je dwafen door de duizefingwekk�nde cofledie,je eigen route somenst�IM en meekijken over de schouder van.restauratoren. (Impressie Depot Bofimans Van Beuningen: MVRDV)

Museum haalt kennis uil 5[]:Ï!caro Va]le:,
maand gestart met een inter
nationaal programma voor
kennisdeling en fondsenwer
ving en was er een eerste ses
In het Museumpark verrijst Depot Boijmans Van Beuningen: sie in Silicon Valley in Ameri
een opvallend spiegelend gebouw,- waar het publiek vanaf ka.
2020 toegang krijg tot 148.000 kunstschatten. De openstel Museumdirecteur Sjarel Ex,
ling voor publiek vraagt om een geheel nieuwe manier van depot-architect Winy Maas
(MVRDV) en Roelof Prins, di
denken over de definitie van een kunstdepot.
recteur Stichting De Verre Ber
ROTTERDAM - Museum Boij seren. Op het gebied van in gen, spraken deze maand met
mans Van Beuningen oriën formatieverschaffing, beveili ruim '20 tech innovators' uit
teert zich inmiddels op inter ging en klimatisering zullen Silicon Valley. Sjarel Ex: "Men
nationaal niveau, om het nieuwe systemen ontwikkeld sen zien kunst wel als een
allereerste openbaar toegan moeten worden en daarvoor manier om te inspireren en de
kelijke kunstdepot ter wereld, kijkt het museum nadrukkelijk blik te verruimen, maar mu
op innovatieve wijze te reali- over de grens. Zo werd deze sea worden vrijwel nooit geVan de redactie

zien ats plekken waar innova
tie plaatsvindt. Terwijl dat
precies is wat we doen met de
bouw .van het openbare
kunstdepot. Vandaar het 'hold
statement' om onze gesP.rek
ken te starten in Sïncon Val
ley."
Innovatieve i(Jel!ën over,tle rol
van het depot in de toekomst,
hoe een -volledig publieléstoe
ganketijke kunstopsiag er uit
kan- �Ten en welke functionali
teiten daarvoor ontwikkeld
kurinen worden, passeerden
de revue. Sjarel Ex beschreef
zijn droom van een openbaar

. kunstdepot en de vragen die
daarmee samenhangen. Roe
lof Prins vertelde over het fi
nancieel mogelijk maken van
de bouw van het depot in het
hart van de stad. Winy Maas
legde uit aan het ge,zelschap
in Silicon Valley hoe hij, die
droom fysiek heeft vertaald in
een iconisch gebouw dat de
positie van Rotterdam als ar
chitectuurstad zal versterken.
Professor Michael S�anRs van
Stanford University presen
teerde 'in samenwerking met
het museum een programma
voor studenten met de titel

Feyenoord nerdenkt
legende Coen Moulijn

Boijmans op weg naar
de renovatie van 2019
Voor Museum Boijmans Van Beuningen is 2018 het laatste jaar voor de renovatie van 2019.
Directeur Sjarel Ex: "We hebhn een programma met �er andere design van Hella
Jongerius en Bertjan Pot, het Oostenrijkse kunstenaarscollectief Gelatin en in het najaar de
'Rubens; Grootmeester van de olieverfschets'� Begin 2018 maakt het museum de plannen
bekend voor alle tentoonstellingen en activiteiten tijdens de renovatie vanaf begin 201g.

Meer bezoekers mu_seum in 2011
ROTTERDAM - Het aantal be
zoekers van, Boijmans steeg in
2017 ten opzichte van 2016 met
12,5 procent naar 315.000 be
zoekers. Hoogtepunt was de
tentoonstelling 'Gek van sur
rea'lisme' met 152.000 bezoe-

1�

leers. Ook buiten de lands andere wérken naar Japan.
grenzen was het museum 660.ooo Japanners bekeken
actief Pieter Bruegels 'De To de oude meesters.•(Foto: Pie
ren van Babel' en Jeroen ter Bruegel, De toren van Ba
Bosch' 'De marskramer' en 'De bel, circa 1568, Museum Boij
heilige Ghristoffel' vertrokken mans
Beuningen,
Van
in het voorjaar samen met 90 Rotterdam.)

ROTTERDAM - feyenoord en supporters de mogelijkheid
FSV De Feijenoorder staan om op donderdag 4 januari
morgen (donderdag 4 januari) het standbeeld van Coen
met een officiële herdenking Moulijn te bezoeken. Vanaf
stil bij Coen Moulijn, die op 11.00 uur is de Olympiazijde
die dag exact zeven jaar gele van de Kuip geopend (toegang
den op 73-jarige leeftijd over- via grote poort) en kan ieder
leed.
een het standbeeld van Coien
Om 19.11 uur (een verwijzing Moulijn bezoeken.
naar het rugnummer van de 's Avonds is om 19:05 uur de
legendarische linksbuiten) zal aankomst van de delegaties
een minuut stilte in acht wor van Feyenooril, FSV De Feijen
den genomen om Coen Mou oorder en van Adrie Moulijn
lijn te herdenken. Hierbij zul bij het standbeeld. Van 19.11 tot
len·onder meer delegaties van 19.12 uur is er een minuut stilte
Feyenoord en FSV De Feijen om het Feyenoordicoon uit
oorder en Adrie Moulijn, de het Oude Noorden te herden
weduwe van (oen, aanwezig ken. Om 20.11 uur zal de Olym
zijn.
piazijde van de Kuip weer slui
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'Designing the museum of the
future: Centraal stond 'Depot
Boijmans' erf de vraag 'hoe
een museaal kunstdepot 100%
toegankelijk te maken voor
bestaande bezoekers en nieu
we doelgroepen�
Bezoekers van het depot kun
nen vanaf 2020 dwalen dopr
de duizelingwekkende collec
tie, hun eigen route samen
stellen en meekijken over de
schouder van restauratoren en
tentoonstellingsmakers. Daar
mee wordt-het museum uniek
in de wereld. Info: www.boij
mans.nl.

Speciale
stoelen
ziekenhuis
ROTTERDAM - Be Kinder
àfflèling in Franciscus Gàst
huis heeft vier comfort/re
laxstoeten ontvangen .van
�et Franciscus Vrienden
fonds. Deze stoelen zijn be
doèltl voor ouders als zij
hun kind OP. schoot moeten
nouöen,voor een befiande
ling of om te troosten. Ook
kunnen de stoelen worden
gebruikt om borstvoeding
in te.geven.
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