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Wethouder Kurvers onthult kunst-depot Boijmans Van Beuningen in
Miniworld.
Donderdag 2 juli 2020 onthulde wethouder Kurvers, verantwoordelijk voor bouwen, wonen en
energietransitie gebouwde omgeving, het spectaculaire Depot Boijmans Van Beuningen. In het klein, in
Miniworld Rotterdam.
Het depot, een ontwerp van MVRDV, vormt een prachtige entree voor het Rotterdamse Museumpark en
is ook een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse skyline, door deze op spectaculaire wijze te
weerspiegelen. Dit toekomstige icoon van de stad mag dan ook niet ontbreken in Miniworld Rotterdam.
Daarom is de maquette, die in het MVRDV-kantoor aan het Achterklooster stond, deze week met bakfiets
en al naar Miniworld gereden, waar hij een prominente plek heeft gekregen in het hart van Rotterdam in
miniatuur. Wethouder Kurvers onthulde het depot in bijzijn van Ina Klaassen, zakelijk directeur van
Museum Boijmans Van Beuningen, Arjen Ketting, architect MVRDV en Marc van Buren, directeur van
Miniworld Rotterdam. “Dit is een belangrijke toevoeging aan Rotterdam in miniatuur”, aldus Marc. “Wij
zijn heel blij met deze aanvulling: waar het depot in het echt de skyline van de stad weerspiegelt, doet
Miniworld dit op geheel eigen wijze in het klein. Daar mag zo’n iconisch gebouw niet ontbreken”.
Het depot
Sinds 2017 wordt in het Museumpark in Rotterdam gebouwd aan het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. De opening van Depot Boijmans Van Beuningen wordt in het najaar van 2021 verwacht.
Het spectaculaire ontwerp is van MVRDV. Het ontwerpteam onder leiding van architect Winy Maas
bedacht een gebouw ‘zonder achterkant’, dat opgaat in Museumpark dankzij een bos op het dak dat
bestaat uit 75 daarvoor speciaal gekweekte berken. Depot Boijmans Van Beuningen biedt een blik achter
de schermen van de museumwereld en maakt de gehele kunstcollectie openbaar. Musea wereldwijd
tonen doorgaans slechts zes tot tien procent van de collectie. De overige ruim negentig procent ligt
opgeborgen. Depot Boijmans Van Beuningen gaat breken met deze verborgen traditie en maakt alle
onzichtbare kunstwerken zichtbaar. In dit uniek, iconisch spiegelend gebouw krijgen alle 151.000 objecten
een eigen plek in het hart van de stad. Bezoekers worden ondergedompeld in de wereld achter de
schermen van een museum en ervaren wat er komt kijken bij het onderhouden en verzorgen van een
waardevolle kunstcollectie. Het 39,5 meter hoge spiegelende gebouw met dakbos, restaurant en
panoramisch uitzicht wordt een nieuw icoon voor Rotterdam.
- Einde bericht
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