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25 jaar Stadscollectie Rotterdam
08.06.2013 – 01.09.2013
De directeur van Museum Boijmans Van
Beuningen nodigt u uit voor de jubileumviering 25 jaar Stadscollectie Rotterdam op
zaterdag 8 juni 2013 van 15.00 tot 17.00 uur.

The director of Museum Boijmans Van
Beuningen invites you to celebrate the
twenty-fifth anniversary of the Rotterdam
City Collection on Saturday 8 June 2013,
3.00-5.00 p.m.

De tentoonstelling ‘De stad, de kunstenaars en het museum’ laat uit elk jaar uit
de geschiedenis van de Stadscollectie één
kunstwerk zien. Samen geven zij een indruk
van de veelzijdigheid van de collectie en
het aankoopbeleid.

The exhibition ‘The City, the Artists and the
Museum’ features one acquisition from each
year of the City Collection’s existence. The
exhibited works give an insight into the acquisitions policy and the diversity of the collection.

De presentatie ‘Design in Rotterdam’
illustreert het uitgesproken karakter van de
stad met hoogtepunten uit de Rotterdamse
meubelcollectie. De tafels, lampen en s
 toelen
die getoond worden, zijn in de afgelopen 25
jaar voor of in Rotterdam ontworpen.

The exhibition ‘Design in Rotterdam’
illustrates the city’s outspoken character
with highlights from the collection of
Rotterdam-based design. The tables,
chairs and lamps on display were designed
in Rotterdam over the past 25 years.

In beide presentaties zijn ook werken te
zien van kunstenaars en ontwerpers die nog
niet in de Stadscollectie vertegenwoordigd
zijn. Op prikkelende wijze tonen zij hoe de
Stadscollectie er in de toekomst mogelijk uit
zou kunnen zien.

Both displays include works by artists and
designers who are not yet represented in
the City Collection. They give a tantalising
glimpse of how the collection might look in
years to come.

Tegelijkertijd verschijnt de catalogus De stad, de kunstenaars en
het museum. 25 jaar Stadscollectie Rotterdam, Museum Boijmans
Van Beuningen. Deze is vormgegeven door het Rotterdamse
ontwerpbureau ZEE (Nederlandstalig, 544 pagina’s, full colour)
en te koop in de museumwinkel, de webshop en de boekhandel.
Prijs € 39,50.

The exhibition is accompanied by the catalogue De stad, de
kunstenaars en het museum. 25 jaar Stadscollectie Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen (available only in Dutch).
Designed by Rotterdam-based design studio ZEE and available
from the museum shop, the webshop and all good bookshops
(544 pages, full colour, € 39.50).

Naast een structurele bijdrage van de gemeente Rotterdam, zonder
wie de Stadscollectie nooit had bestaan, hebben vele stichtingen,
fondsen, bedrijven en instellingen in de loop der jaren bijgedragen
aan de Stadscollectie. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt
met steun van de Stichting Bevordering van Volkskracht.

In addition to a structural contribution from the City of Rotterdam,
without which the City Collection could never have existed, many
foundations, companies and institutions have supported the City
Collection over the years. The exhibition has been made possible
by a contribution from the Stichting Bevordering van Volkskracht.
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