Persbericht 1 februari 2018

Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties
samen verder als Allard Pierson
Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam gaan samen verder als het Allard Pierson: hét museum en hét kennisinstituut
voor erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het komende jaar
wordt een verbouwing gerealiseerd en wordt gewerkt aan de herinrichting. Het Allard
Pierson Museum en de Bijzondere Collecties blijven gewoon open. Voorjaar 2019 is alles
in gereedheid, tot die tijd zijn we in transitie. Het verzamelbeleid en het collectiebeheer
blijven ongewijzigd.
Het komende jaar wordt hard gewerkt aan de herinrichting. Er wordt een inbreiding
gerealiseerd aan de zijkant van het gebouw, waardoor er meer vierkante meters komen
voor de dynamische presentatie van de collecties Van Nijl tot Amstel. Deze opstelling
beslaat dan de verzamelgebieden in de volle breedte: lopend van de archeologische
collecties van het – huidige – Allard Pierson Museum tot de verzamelgebieden van de –
huidige – Bijzondere Collecties. Er komt een collectiezone waarin de restauratieateliers
worden samengevoegd. De handbibliotheek wordt geactualiseerd en er komt een nieuw
auditorium. Het Museumcafé blijft bestaan en wordt mogelijk uitgebreid.
De dienstverlening op de Onderzoekzaal en het actuele aanbod van activiteiten en
tentoonstellingen blijven in stand. Zo is de tentoonstelling Crossroads. Reizen door de
middeleeuwen nog te bezoeken tot en met 2 april (verlengd wegens succes).
Organisatie
Onder leiding van directeur Wim Hupperetz, hoofdconservator Marike van Roon en hoofd
zakelijke exploitatie Yvonne Twisk wordt de komende tijd gewerkt aan deze transitie, met
de verbouwing, de inrichting van Van Nijl tot Amstel en tentoonstellingen en andere
programmering. Per 1 januari 2018 is de organisatiestructuur al aangepast op de nieuwe
positionering.
Over het Allard Pierson Museum & de Bijzondere Collecties
Het Allard Pierson Museum & de Bijzondere Collecties beheren, ontsluiten en presenteren
erfgoed van de Universiteit van Amsterdam en zijn onderdeel van de Bibliotheek UvA/HvA.
www.allardpiersonmuseum.nl en www.bijzonderecollecties.uva.nl
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Voor meer informatie: neem contact op met communicatieadviseur Marleen Smit (06 -1152
3764 en marleen.smit@uva.nl)

