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DEPOT APP
Het Depot Boijmans is buiten én binnen
indrukwekkend en binnen wachten verrassende
(her)ontdekkingen. Ofschoon geen museum, is er met
gemak een uur of twee door te brengen. Dat lang of
kort doorbrengen is uiteraard afhankelijk van je
speci�eke belangstelling voor de uitgebreide
verzamelingen van museum Boijmans van Beuningen.
Want collecties beeldende kunst, toegepaste kunst en
design zijn in de loop der tijd aanzienlijk uitgebreid. En
nu is werkelijk alles te aanschouwen, tenzij het is
uitgeleend. Het is aan te raden de Depot App alvast te
laden op je telefoon, voordat je naar Rotterdam gaat
vertrekken. Iets dat ik ter plekke heb gedaan, waarmee
ik nog een poosje heb staan stuntelen, om mijn eigen
“verzameling” te kunnen maken, maar dit terzijde.

EXPO: HOOGTEPUNTEN UIT DE
COLLECTIE
Een voorproefje van een omvangrijkere presentatie
later dit jaar. Veertien schilderijen waaronder werken
van Bosch, Brueghel, Rembrandt, Kandinsky, Munch,
Basquiat.
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ENTREE
Het geheel mag een architectonisch meesterwerk
worden genoemd (ontwerpbureau MVRDV Rotterdam).
Het eerste museumdepot ter wereld dat publiekelijk
toegankelijk is. Zodra je de ronde spiegelende kom
nadert kom je jezelf tegen. Het “fotogenieke” gebouw
wordt dan ook voortdurend gefotografeerd door vele
voorbijgangers. De kleinste maar wel meest bedrijvige
ruimte van het gebouw is de entree en het interieur
hiervan is ontworpen door kunstenaar/architect John
Körmeling. In de loop van dit jaar zal het
gecompleteerd zijn. Zo is er al een mobiele
museumwinkel te vinden en de garderobe is geplaatst
op een mezzanine, mooi mee gevormd in de ronding
van het gebouw. Geheel volgens Körmelings speelse
en bijzondere stijl. Weleens moeite gehad jas en tas
terug te vinden in de kluisjes van musea, omdat je
nummer of rij bent vergeten? Hij heeft dat opgelost
door transparant roze kluisjesunits te maken met
kleine (ventilatie) gaatjes. Je ziet je eigendommen
keurig hangen of liggen, uiteraard zijn de kluisjes nog
wel genummerd.

Depot Museum Boijmans van BeuninDepot Museum Boijmans van Beunin……
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TRANSPARANT
Met de expositie van de topstukken uit het museum
als doel, ben ik op weg gegaan, maar alvorens daar te
zijn aangeland had ik al heel wat andere objecten
gezien. De transparante lift is een optie, maar ik
besloot te trappen te gebruiken om de beleving in een
natuurlijker tempo te maken. Mocht je last krijgen van
hoogtevrees op de hier en daar transparante vloeren;
het went (en het is zeker spectaculair). Heel
interessant om bijvoorbeeld de opstelling terug te zien
van de installatie van Maurizio Cattelan (was op zaal te
zien in 2017); een man die door een gat in de
museumvloer de zaal inkijkt. En zo zijn er meerdere
“déjà vu's”. Tussendoor even op de plaats rust en
kijken naar een videowerk van Jeroen Eisinga, ook een
object uit de collecties, dat in een expositie op zaal
was in 2019.

RESTAURATIE EN VERZORGING
Het depot toont openlijk de verzorging en/of
restauraties van de collecties in daarvoor ingerichte
ruimtes. Er zijn wel andere musea die al ruimtes
hebben ingericht om de bezoeker te laten zien hoe een
kunstobject wordt gerestaureerd. Maar zoals gezegd,
het Depot Boijmans van Beuningen is geen museum
(wel toegankelijk met Museumkaart overigens …), het
is een werkgebouw van het museum. Hier zijn de
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kunstwerken te zien als losse onderdelen van een
enorme collectie. Kunst wordt schoongemaakt,
geconserveerd, gerestaureerd, ingepakt, uitgepakt,
getransporteerd en nog meer. De collectie is openbaar
bezit en de museummedewerkers werken voor én met
het publiek. Het depot laat zien hoe de kunst voor de
toekomst wordt behouden
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DE “GLAZEN EZELS” VAN LINA BO BARDI
Dan de testfase van een topstukkenpresentatie.
Hoogtepunten zoals Bruegels “Toren van Babel” of
Vincent van Goghs portret van Armand Roulin staan nu
op glazen ezels en kunnen van voor en achter worden
bekeken. Lang niet alle hoogtepunten worden hier
getoond, maar wel een interessante selectie. Oude
meesters naast (post)modernisten, zoals “Titus aan de
lezenaar” van Rembrandt, naast een werk van
Basquiat. Lina Bo Bardi (1914-1992) bedacht de glazen
ezels voor het nieuwe gebouw van het Museu de Arte
de Sao Paulo in 1968. Voor haar was het een middel
om schilderijen te ontdoen van hun “heilige” karakter.
Het zijn handgemaakte objecten die ook een
achterkant hebben. Het is leerzaam bovendien, zo had
ik nog niet eerder gehoord van “parketteren”.  Een
manier om een paneel in vorm te houden. Heel
interessant om hier en daar bewijsstukjes van de
'levensloop' van deze werken op de achterkant te zien.
En tussen deze publiekslievelingen is altijd wel weer
een die inspireert of ontroert.
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AUTEUR
Tekst: Joke M Nieuwenhuis Schrama

MEER INFORMATIE
https://www.boijmans.nl/depot/over-het-depot
(https://www.boijmans.nl/depot/over-het-depot)

AFBEELDINGEN
Pieter Bruegel ( Achterkant ) De toren van Babel, in
circa 1568, collectie Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam. Verworven met de verzameling
van D.G. van Beuningen 1958 Pieter Bruegel (I), The
Tower of Babel, in c. 1568, collection Museum
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Acquired with
the collection of D.G. van Beuningen 1958 
Rembrandt van Rijn, Titus aan de lezenaar, in 1655,
collectie Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam. Verworven met steun van Vereniging
Rembrandt en 120 vrienden van het museum Bruikleen
Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 1940
Rembrandt van Rijn, Titus at his Desk, in 1655,
collection Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam. Acquired with the support of: Vereniging
Rembrandt and 120 friends of the museum. Loan:
Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 1940 
Vincent van Gogh, Portret van Armand Roulin, in 1888,
collectie Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam. Verworven met de verzameling van D.G.
van Beuningen 1958 Vincent van Gogh, Portrait of
Armand Roulin, in 1888, collection Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam. Acquired with the
collection of D.G. van Beuningen 1958 
'Hoogtepunten uit de museumcollectie:
proefopstelling' in Depot Boijmans Van Beuningen,
foto: Lotte Stekelenburg. 'Hightlights from the
museum's collection: test stage' in Depot Boijmans
Van Beuningen, photo: Lotte Stekelenburg. 
Wassily Kandinsky, Lyrisches, 1911, collectie Museum
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Uit de
nalatenschap van M. Tak van Poortvliet 1936 /
Creditline fotograaf: Studio Tromp Wassily Kandinsky,
Lyrical, 1911, collection Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam. From the estate of M. Tak van
Poortvliet 1936 / Creditline photographer: Studio
Tromp
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