vriend

Tentoonstellingen
voorjaar en zomer 2021
12 FEBRUARI – 30 MEI
Slavernij
2 JULI – 5 SEPTEMBER
XXl Papier
Modern Japans Lak
28 MEI – 24 OKTOBER
Ellsworth Kelly in de tuinen

JANUARI
DIGITAAL
Hoofddirecteur Taco Dibbits geeft een interview waarin
hij terugblikt op 2020 en de plannen voor het aankomende
jaar toelicht. Dag en tijdstip volgen binnenkort.
DIGITAAL
JANUARI – MEI
Iedere woensdag om 12 uur: Lunch Dates
Een Rijksmuseum-expert vertelt een kort, persoonlijk
verhaal over één object uit de collectie. Kijk live mee
en begin geïnspireerd aan de tweede helft van je dag.
FEBRUARI
IN HET MUSEUM
VRIJDAG 12 – MAANDAG 15
Vriendenavonden: Slavernij
Op 12 februari opent de tentoonstelling Slavernij.
Tijdens de eerste dagen na opening is de tentoonstelling
voor Vrienden in de avond te zien.
MAART
IN HET MUSEUM
VRIJDAG 5
Met Vrienden om tafel: Slavernij (1/3)
Maartje Duin en Peggy Bouva maakten de populaire
podcast De plantage van onze voorouders. In het kader
van de tentoonstelling Slavernij gaan zij tijdens 3 avonden
samen met Rijksmuseum experts in gesprek met mensen
die ook op zoek zijn gegaan naar hun familieverleden.
DONDERDAG 11
Vriendenavond: 17de eeuw
We openen deze avond de Eregalerij en alle ruim 30 zalen
van de 17de eeuw. Centraal staat de schilderkunst van
de grote meesters.
DIGITAAL
Met Vrienden om tafel: Slavernij wordt ook digitaal
beschikbaar.
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APRIL
IN HET MUSEUM
VRIJDAG 9
Met Vrienden om Tafel: Slavernij (2/3)
Deel twee van het drieluik over het slavernijverleden
en familiegeschiedenissen.
DONDERDAG 15
Vriendenavond: 18de & 19de eeuw
Geniet van de virtuoze kunstnijverheidsobjecten
en persoonlijke portretten uit de 18de eeuw en
de eigenzinnige schilderkunst van de 19de eeuw.
DIGITAAL
Ga deze maand mee op een digitale tour met
Menno Fitski, Hoofd Aziatische Kunst, en maak kennis
met de nieuwe aanwinsten in het Aziatisch Paviljoen.
MEI
IN HET MUSEUM
VRIJDAG 7
Met Vrienden om tafel: Slavernij (3/3)
Het laatste deel van het drieluik over het slavernijverleden
en familiegeschiedenissen.
DIGITAAL
De conservatoren van de afdeling 20ste-eeuwse kunst
vertellen je in deze video meer over de opstelling van
dat moment.
Data onder voorbehoud. Voor sommige activiteiten in
het museum kan er, wegens de maatregelen omtrent
het coronavirus, een online alternatief worden geboden.

