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GETIPT: HET MAXXI MUSEUM NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO 

Meer info hier:

Met een blik 
op de toekomst 
vinden kunstenaars 
& intellectuelen 
elkaar 
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“Een plek waar je jezelf in wil onderdompelen 
om ideeën uit te wisselen en zo de culturele 
vitaliteit te voeden”, zo omschrijft wijlen Zaha 
Hadid het MAXXI Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo. De Brits-Iraakse architecte 
mocht het allereerste nationale museum in 
Rome ontwerpen dat gewijd is aan moderne 
creativiteit. Al sinds 2010 is het robuuste 
gebouw de plek waar moderne kunst een thuis 
vindt, met een collectie die vaak wisselt. Hier 
ontmoeten kunst, architectuur, fotografie, 
mode, film, muziek, theater en dans elkaar. In 
dat amalgaam van cultuur krijgen kunstenaars, 
architecten en ontwerpers van nu de kans om 
met elkaar in dialoog te gaan tijdens lezingen, 
met de blik op de toekomst gericht. 

Het MAXXI ligt in de Romeinse wijk Flaminio, 
waar veel kunstinitiatieven ontkiemen. Het 
gebouw is een architecturaal complex uit 
beton, glas en staal, dat zo haar naam als ‘new 
open urban space’ helemaal waarmaakt. Op 
het gelijkvloers is een permanente videogalerij 
te zien. Het voorplein verbindt binnen met 
buiten en geeft van juni tot september indruk-
wekkende installaties ruimte, maar biedt ook 
een podium voor events. Op de drie verdiepin-
gen is ruimte voor de permanente collectie, 
tijdelijke exposities en events. 

DIT NAJAAR TE ZIEN
Tot en met voorjaar 2023 lopen maar liefst 
vier exposities die de functie van MAXXI op 
hun eigen manier invullen. 

‘What a Wonderful World’
Nog tot 12 maart 2023 

De grootste en meteen ook de omvangrijkste: 
‘What a Wonderful World’ brengt knappe 
installaties van 14 internationale kunstenaars, 
onder wie Ed Atkins, Rosa Barba, Tatiana 
Trouvé en Thomas Hirschhorn. Elk laat zijn 
licht schijnen op de realiteit van vandaag en 
de hoop die we koesteren voor morgen. Dat de 
wetenschappelijke, technologische vooruit-
gang en de uitdagingen van onze tijd voor 
een enorm spanningsveld zorgen, wordt hier 
tastbaar gemaakt. 

‘TECHNOSCAPE. 
The architecture of engineering’

Van 30 september 2022 tot 10 april 2023
Curatoren Pippo Ciorra en Maristella Casciato 
proberen de relatie te vatten tussen bouwtech-
niek en de manier waarop technologie ons 
bestaan binnendringt. Langs installaties en in-
teractieve paviljoenen ontdek je als bezoeker 
de rol die de wetenschap vandaag speelt, op 
een manier die vroeger ondenkbaar leek. Van 

milieuwetenschap tot ‘slimme’ apparaten voor 
stadsontwikkeling, van big data tot de vintage- 
trend: alles wordt tegen het licht gehouden. 

‘InGenio. Visionary ideas 
from the Archives’

Van 30 september 2022 tot 10 april 2023 
Deze expo toont een kleine selectie van het 
werk van enkele Italiaanse ingenieurs die hun 
stempel drukten op de 20e eeuw, onder wie 
Pier Luigi Nervi en Sergio Musmeci. Ideeën 
die ooit voor onmogelijk werden gehouden, 
zouden vandaag misschien wel gerealiseerd 
kunnen worden, maar al te vaak kwamen ze te 
vroeg of was de economie niet gunstig genoeg 
om fantasie om te zetten in realiteit. 

‘Pier Paolo Pasolini. 
Everything is Holy’ 

Van 16 november 2022 tot 12 maart 2023 
In 2022 is het 100 jaar geleden dat Pier Paolo 
Pasolini werd geboren, een van de belangrijk-
ste intellectuelen en kunstenaars van de 20e 
eeuw. Samen met de Gallerie Nazionali Barbe-
rini Corsini en de Azienda Speciale Palaexpo di 
Roma wordt de poëet gevierd. Het MAXXI laat 
moderne kunstenaars zijn werk interpreteren, 
een proteststem met een invloed en politiek 
engagement die niet mogen onderschat 
worden. 

Als er één stad is waar heden en verleden als een smeltkroes 
samenkomen, dan is het Rome. Culturele hotspots te over, maar 
één museum in het bijzonder is een baken van architecturale 
schoonheid die de stad aan de Tiber naar een hoger niveau tilt. 
Het MAXXI Museum is van de hand van Zaha Hadid en brengt 
vanaf dit najaar indrukwekkende installaties. 
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