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SAMENVATTING

Drie maanden lang werkte de jonge Rotterdamse kunstenaar Iwan Smit (27) in een atelier op zaal

tijdens de tentoonstelling Fra Bartolommeo – de goddelijke renaissance aan een vier meter hoog

schilderij. Museum Boijmans Van Beuningen koopt het resultaat aan, inclusief vijf voorbereidende

tekeningen.

In 1510 ontving kunstenaar Fra Bartolommeo (1473-1517), tijdgenoot van Michelangelo en Rafaël,
de opdracht van de stadsregering van Florence om een grote schildering voor de stad te maken. Hij
werkte er een aantal jaren aan, met het indrukwekkende vier meter hoge schilderij Pala del Gran
Consiglio (Museo di San Marco, Florence) als resultaat. Het werk stelt een glorificatie van de vrije en
democratische republiek Florence voor.

Atelier

In 2016, bij de start van de tentoonstelling Fra Bartolommeo – de goddelijke renaissance, vroeg
Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdamse kunstenaar Iwan Smit (27) een dergelijk
kunstwerk te maken voor Rotterdam. Het moest een eigentijds monumentaal schilderij worden dat
past bij het multiculturele karakter van de stad. In de tentoonstelling werd speciaal een
kunstenaarsatelier voor Smit ingericht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaf het startschot voor het
project. Drie maanden lang werkte Iwan vervolgens aan De mystieke geboorte van Rotterdam. Net
als de kunstenaar-monnik maakte hij vele voorbereidende tekeningen voordat hij zijn penselen
oppakte en tot schilderen overging.

Leeuwen
Smit werkte niet alleen aan het kunstwerk, maar samen met het publiek. Jong en oud tekende mee
tijdens de uren dat het atelier was opengesteld. Het werk werd op 5 januari 2017 feestelijk
gepresenteerd. De kunstenaar zelf over het resultaat: ‘Leeuwen kijken toe hoe de heilige moeder het
water schenkt waaruit de Rotte ontstaat, een bron van leven waar kort daarop de naam Rotterdam
zal galmen. Naar Frederique Spigt: Steen, staal, vuur, en glas, het nieuwe hart dat zich ontvouwt.
Een plek waar verleden, heden, en toekomst hand in hand gaan.’

Iwan Smit
Kunstenaar Iwan Smit is een rijzende ster in de Rotterdamse kunstwereld. Zijn grafische ontwerpen
en schilderijen zijn even energiek als kleurrijk. Mythologie speelt daarin een bijzondere rol. Voordat
Smit deze prestigieuze opdracht kreeg, maakte hij werk voor de verkooptentoonstelling Kunst4Kids in



Smit deze prestigieuze opdracht kreeg, maakte hij werk voor de verkooptentoonstelling Kunst4Kids in
het museum, waar kinderen voor € 35,- zonder bemoeienis van volwassenen een kunstwerk kunnen
aanschaffen.

Fra Bartolommeo
De succesvolle najaarstentoonstelling Fra Bartolommeo – de goddelijke renaissance was te zien van
15 oktober 2016 tot en met 15 januari 2017 en trok 82.000 bezoekers. Voor veel bezoekers was het
een eerste introductie tot deze renaissancekunstenaar en zijn religieus geïnspireerde werken. De
tentoonstelling werd door Henk van Os uitgeroepen tot ‘tentoonstelling van het jaar’ en is positief
besproken door de media, tot The International New York Times en de Frankfurter Allgemeine
Zeitung aan toe. Vooral de combinatie van voorbereidende tekeningen uit de eigen collectie en de
schilderijen oogstten veel lof.
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