
	

Ateliergeheimen van Rotterdam 

 
Museum Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen presenteren, in 
een uniek vormgegeven expositie, de ateliergeheimen van zes kunstenaars 
die vanaf de 17de tot en met de 20ste eeuw in Rotterdam leefden en 
werkten. Tevens presenteren twee kunstenaars, op uitnodiging van beide 
musea, hedendaags werk geïnspireerd op deze klassieke werken. 
Ateliergeheimen van Rotterdam is vanaf 14 december te zien bij Museum 
Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Droom en 
Daad.  
 
Ateliergeheimen van Rotterdam laat de bezoeker, via hun atelierrekwisieten en 
levensverhalen, kennis maken met zes Rotterdamse schilders. Ontdek de 
ateliergeheimen van Hendrick Sorgh, Pieter de Hooch, Nicolaes Muys, George 
Breitner, Kees van Dongen en Dolf Henkes. Bij welke leveranciers kwamen zij 
voor hun benodigdheden? Wie stond model? Door het samenbrengen van de 
collecties geven de tentoongestelde schilderijen en rekwisieten allerlei 
achtergrondverhalen prijs over hun Rotterdamse makers. 
 
Voor Ateliergeheimen van Rotterdam nodigden Museum Rotterdam en Museum 
Boijmans Van Beuningen twee hedendaagse kunstenaars uit die zich op heel 
verschillende wijzen verhouden tot deze zes schilders. Monika Dahlberg heeft 
op basis van uitvergrote fotoprints van historische schilderijen kleurrijke collages 
gemaakt. André Smits, befaamd om zijn Artist in the World project, 
fotografeerde ruim 600 -in Rotterdam werkende- kunstenaars, waarvan 
atelierfoto’s in de tentoonstelling te zien zullen zijn. Studio Maslow maakte 
speciaal voor de expo een geanimeerde kunstenaarsroute door de stad op basis 
van stadsplattegronden vanaf de 17e eeuw tot nu.  
 

Ateliergeheimen van Rotterdam is van 14 december t/m 19 april 2020 te 
zien bij Museum Rotterdam. 
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Over Museum Rotterdam 
Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische 
collectiestukken en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de 
stad en haar bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige 
metropool. Een unieke combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, 
in het museum en in de stad. Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse 
museum ter wereld. 

 
Over Museum Boijmans Van Beuningen en hun project Boijmans bij de 
Buren 
Tijdens de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen blijft 
de collectie zichtbaar en toegankelijk bij 8 buurlocaties in Rotterdam onder de 
noemer 'Boijmans bij de Buren'. Bij de gastlocaties ontstaan nieuwe 
dwarsverbanden en ontmoetingen tussen de collectie van Boijmans en die van 
de buur. 'Boijmans bij de Buren' wordt mogelijk gemaakt door Stichting Droom 
en Daad. 
 
Over Stichting Droom en Daad 
Stichting Droom en Daad investeert in cultuur in Rotterdam. Kunst en cultuur 
dragen namelijk bij aan een zinvol en rijker bestaan, voor individu en 
samenleving. Droom en Daad investeert in projecten die bijdragen tot een mooi 
en aantrekkelijk Rotterdam; liveable voor bewoners en loveable voor bezoekers. 


