een doodleuk museum

Het Natuurhistorisch Nieuws 31
september 2020
In deze nieuwsbrief van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam alles over 'Vervlogen Tijden?' - de nieuwe
tentoonstelling van beeldend bioloog Rafael Martig die aanstaande zaterdag stipt om 17:30 uur digitaal
geopend wordt. Deze opening is online live te volgen.

Nieuwe expositie: 'Vervlogen tijden?'
In de tentoonstelling 'Vervlogen tijden? - weidevogelportretten door Rafael Martig' portretteert kunstenaar
en bioloog Rafael Martig Nederlandse weidevogels – levensgroot en niet op een paaltje in de polder maar
in een museale setting. Voor zijn olieverfschilderijen stonden grutto, kievit, kemphaan en scholekster uit de
collectie van Het Natuurhistorisch model. Deze historische museumexemplaren, afkomstig uit de ZuidHollandse veenweiden, staan in de tentoonstelling oog in oog met hun eigen portretten. Ze stellen de

bezoeker de indringende vraag ‘Hoe lang duurt het nog voordat we de Nederlandse weidevogels alleen
nog in natuurhistorische musea kunnen zien? Zijn het vervlogen tijden of ondernemen we actie?’.

Grutto, olieverf op doek | Rafael Martig

Livestream opening 19 september
Als gevolg van de coronomaatregelen zal de opening van de tentoonstelling 'Vervlogen tijden?' op 19
september met een klein, besloten gezelschap plaatsvinden. Gelijktijdig is er een livestream van de
opening (vanaf 17:30), die te volgen zal zijn via deze link. Uiteraard zullen er daarin ook beelden van de
tentoonstelling te zien zijn. Professor Theunis Piersma verzorgt het openingswoord.

Je kunt de tentoonstelling natuurlijk op een later tijdstip in het museum bekijken. Vanwege de beperkte
bezoekerscapaciteit is reserveren verstandig. Dat kan via de ticketshop op onze website.

De tentoonstelling ‘Vervlogen tijden?’ duurt van 19 september t/m 29 november 2020.

Scholekster, olieverf op doek | Rafael Martig

Adres
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
plan route
Het Natuurhistorisch Nieuws wordt
verstuurd naar iedereen die zich heeft
aangemeld voor deze nieuwsbrief.

Openingstijden
dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
bekijk afwijkende openingstijden
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