
 

Meer dan 1,5 miljoen bezoekers in het openingsjaar 

 
De laatste fase van de opening voor het publiek van het Humboldt Forum in Berlijn vindt plaats 
op zaterdag 17 september 2022. Dan is het voor het eerst mogelijk om de spectaculaire 
collecties van het Ethnologisches Museum (Etnologisch Museum) en het Museum für 
Asiatische Kunst (Museum voor Aziatische Kunst) van de Staatliche Museen zu Berlin 
(Staatsmusea in Berlijn) ten volle te ervaren. Op ruim 16.000 vierkante meter worden circa 
20.000 objecten tentoongesteld. 



 

Afbeeldingen op hoge resolutie zijn hier te downloaden: https://bit.ly/3ABkY0C 

Een greep uit de schatten die in het Humboldt Forum voor het eerst te zien zullen zijn: een traditioneel 
meetinghouse (Bai) uit Palau uit 1907 waarvan het palmbladeren dak onlangs werd vernieuwd door 
een team van Palauaanse dakdekkers; fascinerende kunstobjecten van de Khmer, waaronder 23 
meter lange replica's op ware grootte van reliëfs van het tempelcomplex Angkor Wat met afbeeldingen 
van scènes uit de hemel en de hel, en een grote installatie van de hedendaagse Mexicaanse 
kunstenares Mariana Castillo Deball. Zij maakte de installatie van een groot aantal tegels van 
gebakken klei, gerangschikt in een reliëfachtige vorm. De kleitabletten hebben betrekking op 
onderwerpen die in twee Midden-Amerikaanse codices uit de 16de eeuw werden aangetroffen. Verder 
wordt inzicht geboden in lopende, kritische werkzaamheden voor het ontsluiten van de Berlijnse 
collectie van het oude Koninkrijk Benin met zijn wereldberoemde 'bronzen'. Er worden ook vijf 
projecten onthuld waarin partners uit de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika en India 
samenwerken aan tentoonstellingen. 
 
Het voltooide Humboldt Forum bestaat uit nog meer dan de volledige openstelling voor het publiek 
van het Ethnologisches Museum en het Museum für Asiatische Kunst. Het Humboldt Forum, dat een 
baanbrekend partnerschap tussen vier ervaren partners uit de culturele en academische wereld 

https://bit.ly/3ABkY0C


vertegenwoordigt, biedt een breed scala aan ervaringen onder één dak. Daaronder tentoonstellingen - 
waarvan de meeste gratis toegankelijk zijn - met grootse historische museumcollecties, de nieuwste 
inzichten in actuele vraagstukken rond wetenschap en milieu, een spannende en meeslepende 
tentoonstelling over de stad Berlijn als onderdeel van een wereld waarin alles met alles verbonden is, 
en een uitgebreid programma met voorstellingen, evenementen, educatieve en digitale presentaties 
die de volledige visie van het Humboldt Forum vertegenwoordigen: als een plaats voor internationale, 
culturele dialoog over de grenzen van landen en continenten heen. 
 
Het Humboldt Forum is gehuisvest in het gedeeltelijk opnieuw opgebouwde Berliner Stadtschloss in 
het hart van de Berlijnse museumwijk. Met winkels, cafés, restaurants en een rustgevende 
buitenruimte, om van te genieten en er vrienden te ontmoeten, vormt het een aantrekkelijke nieuwe 
uitbreiding van het culturele aanbod voor inwoners en bezoekers van Berlijn. 
 
Vanaf de eerste opening in juli 2021 heette het Humboldt Forum al meer dan 1,5 miljoen bezoekers 
welkom, voor een kennismaking met het spectaculaire gebouw en een bezoek aan een breed scala 
tentoonstellingen met een ruim cultuureducatief aanbod voor gezinnen, kinderen en jongeren. 
 
Algemeen directeur Hartmut Dorgerloh: "Wij verheugen ons erop het moment te kunnen vieren dat 
het Humboldt Forum volledig is geopend voor de inwoners van Berlijn, onze internationale partners en 
de vele bezoekers aan de stad. Eindelijk is dan het Humboldt Forum in zijn geheel open! Het was een 
genoegen om te zien hoe de diverse inwoners van Berlijn en de bezoekers van de stad in het 
afgelopen jaar de locatie met haar tentoonstellingen en haar levendige culturele en wetenschappelijke 
programma als stedelijke ruimte hebben ingenomen, erover hebben gesproken en haar mede hebben 
vormgegeven als een plaats voor democratisch, ruimdenkend debat. De nieuw te openen ruimtes met 
de vele internationale samenwerkingsprojecten vormen een nieuwe mijlpaal in dit proces en een 
nieuw startpunt voor een uitgebreid programma van activiteiten in de komende jaren." 
 
Het Humboldt Forum bestaat uit een samenwerking tussen de Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss, de Stiftung Preussischer Kulturbesitz voor de collecties van het Ethnologisches Museum en 
het Museum für Asiatische Kunst van de Staatliche Museen zu Berlin, de Humboldt-Universität zu 
Berlin voor het Humboldt Lab en het Stadtmuseum Berlin voor de tentoonstelling BERLIN GLOBAL. 

 

Persvoorlichting:  

De persvoorbezichtiging vindt plaats op donderdag 15 september 2022. Bij interesse voor 
deelname graag contact opnemen met bureau@heidivandamme.nl. 

 
Stiftung Humboldt Forum 
Michael Mathis | michael.mathis@humboldtforum.org | +49 30 265 950 525 

Timo Weißberg | t.weissberg@smb.spk-berlin.de | +49 (0)30 266 42 6803 
Stefan Müchler | s.muechler@hv.spk-berlin.de | +49 (0)30 266 41 2422 

INTERNATIONAAL 
Bolton & Quinn, Londen 
Jane Quinn | jq@boltonquinn.com | +44 (0)20 7221 5000 
Dennis Chang | dennis@boltonquinn.com | +44 (0)20 7221 5000 

NEDERLAND 
Noepy Testa | noepy@entesta.nl 
Heidi Vandamme | bureau@heidivandamme.nl | +31 (0)6 295 32 686 

https://www.humboldtforum.org/en/press/ 
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Over het Humboldt Forum 
Het Humboldt Forum is gelegen op een historische locatie in Berlijn, naast het wereldberoemde 
Museuminsel en op het kruispunt tussen de Brandenburger Tor en de Alexanderplatz. In juli 2021 
opende het zijn deuren voor het publiek en verwelkomde zijn bezoekers in een gezichtsbepalende 
nieuwe openbare ruimte in het hart van de stad. Op de ruim 40.000 vierkante meter van dit bruisende 
nieuwe centrum voor cultuur, wetenschap, uitwisseling en debat zullen collecties van wereldklasse te 
zien zijn en wordt een gevarieerd programma van tentoonstellingen, discussies, voorstellingen en 
evenementen geboden. Niet alleen zullen verschillende culturen elkaar hier ontmoeten, ook komen 
uiteenlopende perspectieven en visies op enkele van de belangrijkste vraagstukken waarvoor onze 
wereld zich vandaag de dag geplaatst ziet, aan bod. 

Het Humboldt Forum is geïnspireerd en beïnvloed door de ideeën van Alexander en Wilhelm von 
Humboldt, namen die in het hedendaagse denken wereldwijd staan voor onderwijs, cultuur, 
wetenschap en het belang van de natuur. Het centrum komt voort uit een baanbrekende 
samenwerking tussen vier ervaren partners uit de culturele en de academische wereld - de Stiftung 
Preußisscher Kulturbesitz die verantwoordelijk is voor twee grote musea in Berlijn, het Ethnologisches 
Museum en het Museum für Asiatische Kunst, de Humboldt-Universität zu Berlin, verantwoordelijk 
voor het Humboldt Lab, het Stadtmuseum Berlin verantwoordelijk voor de expositie BERLIN GLOBAL, 
en de Stiftung Humboldt Forum. 
www.humboldtforum.org 
 
Over het Ethnologisches Museum en het Museum für Asiatische Kunst 
Het Ethnologisches Museum en het Museum für Asiatische Kunst bieden een overzicht van kunst en 
cultuur vanuit de hele wereld en door de eeuwen heen. De musea, die beide onder het beheer van de 
Staatliche Museen zu Berlin vallen, zijn verhuisd naar een nieuw permanent onderkomen in het 
Humboldt Forum en houden hun oude onderkomen in de Berlijnse wijk Dahlem aan voor onderzoek 
en wetenschap. 
www.smb.museum/en/museums-institutions/humboldt-forum/museums-at-the-humboldt-
forum/overview/ 
 
Over de Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Stichting Pruisisch Cultureel Erfgoed) 
De Staatliche Museen zu Berlin vallen met hun diverse musea onder het beheer van de Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz. De andere organisaties onder auspiciën van de Stiftung Preussischer 
Kulturbesitz (SPK) zijn de Staatsbibliothek, het Geheimes Staatsarchiv (een archief van Pruisische 
staatsdocumenten), het Ibero-Amerikanisches Institut (een in Spaans- en Portugeestalige literatuur 
gespecialiseerde bibliotheek) en het Staatliches Institut für Musikforschung (een musicologisch 
onderzoeksinstituut met een eigen bibliotheek, het Musikinstrumenten-Museum). De SPK is in 1957 
opgericht voor het behoud van de culturele artefacten van de voormalige staat Pruisen en de 
collecties voortdurend aan te vullen. De SPK wordt gefinancierd door de federale Duitse overheid en 
door alle zestien afzonderlijke Duitse deelstaten. 
www.preussischer-kulturbesitz.de 
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