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SAMENVATTING

Museum Boijmans Van Beuningen presenteert van 9 september 2017 tot en met 14 januari 2018

ruim zestig van de mooiste prenten van Rembrandt. Na een recent restauratie- en

conserveringsproject is deze bijzondere selectie van landschapsprenten, genrevoorstellingen,

(zelf)portretten en religieuze taferelen voor het eerst te bezichtigen. Hoogtepunten zijn onder andere

het Landschap met drie boerenhuizen aan een weg, De heilige Hieronymus bij een knotwilg en De

drie kruisen, een van zijn meest experimentele werken. De etsen zijn alle afkomstig uit de eigen

collectie van het museum en worden voor het eerst als groep gepresenteerd.

Onder de naam 'Virtuositeit en verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit eigen collectie' toont
Museum Boijmans Van Beuningen ruim tachtig objecten, waaronder zo'n zestig van de allermooiste
en zeldzaamste prenten van Rembrandt. Daarnaast zijn er enkele herdrukken en kopieën van zijn
werk te zien, net als prenten die een inspiratiebron voor hem waren. De Rembrandt-prenten zijn
bijzonder vanwege zijn spontane lijnvoering, bijzondere lichtregie en zijn intensieve gebruik van de
drogenaald.

Rembrandt de graficus

Tijdens zijn leven werd Rembrandt vooral door zijn grafische werk, dat breder toegankelijk was dan
zijn schilderijen en tekeningen, bekend in heel Europa. Alleen al uit de naam van één van zijn
meesterwerken blijkt hoe gewild zijn werk was bij de verzamelaars uit zijn tijd: Honderdguldenprent.
Nog voor zijn twintigste maakte Rembrandt voor het eerst een ets. Gedurende zijn verdere leven
bouwde hij een groot oeuvre op van ruim driehonderd prenten. Hij wilde zich als graficus kunnen
meten met de groten uit het verleden, zoals Lucas van Leyden en Albrecht Dürer.

Wereldberoemde tekeningen en prenten in Rotterdam

De Rembrandtgrafiek van Museum Boijmans Van Beuningen telt ruim tweehonderd bladen, met
eigenhandige afdrukken van de meester zelf en postume afdrukken uit de zeventiende eeuw,
herdrukken uit de achttiende en negentiende eeuw, kopieën en navolgingen. De etsen die nu
getoond worden, zijn nog nooit als groep geëxposeerd. Museum Boijmans Van Beuningen beschikt
over een uitgebreide collectie werken op papier. Dit Prentenkabinet, met ruim 15.000 tekeningen en



65.000 prenten, behoort tot de absolute wereldtop met werken van kunstenaars als Rembrandt,
Leonardo da Vinci, Rubens en Goya. Vanwege de hoge lichtgevoeligheid worden de werken op
papier niet in een permanente opstelling getoond, maar in wisselende presentaties die samen een
goed beeld geven van de rijkdom van de collectie.

Illustraties en publieksprogramma

Om te begrijpen hoe virtuoos Rembrandt was, is het belangrijk om te kijken naar de grenzen die de
etstechniek telkens opzocht. Etsen werkt volgens een vast procedé, bij iedere stap maakt een
kunstenaar keuzes die gevolgen hebben voor de uiteindelijke afdruk. In de tentoonstelling is door
middel van illustraties van de Rotterdamse kunstenaar Tomas Schats inzichtelijk gemaakt hoe het
etsproces in elkaar zit, en hoe Rembrandt dit naar zijn eigen hand wist te zetten. Ook wordt er op 1
oktober een lezing georganiseerd: Rembrandt als etser: ongewoon, experimenteel en vernieuwend.
In deze lezing vertelt Erik Hinterding (conservator Prenten, Rijksmuseum) over de wijze waarop
Rembrandt zijn etsen vervaardigde, wat daarin in de loop der jaren veranderde, en op welke manier
zijn werkwijze zich onderscheidde van alles wat zijn tijdgenoten deden. Peter van der Coelen
(conservator Prenten en Tekeningen, Museum Boijmans Van Beuningen) geeft voorafgaand aan de
lezing een inleiding op de tentoonstelling. Op woensdag 4 oktober vertelt Van der Coelen tijdens een
‘Pak een stoeltje met’ over Rembrandt als etser. Op 7 en 8 oktober, tijdens het tekenfestival in
Rotterdam, zijn er inloop-etsworkshops en etsdemonstraties in het museum.

Schoufour-Martin en Der Blaue Reiter

Museum Boijmans Van Beuningen opent op 9 september ook 'Gehouwen, gesneden, geschonken.
Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin en Almanak Der Blaue Reiter'. De
presentatie van middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin omvat meer dan honderd
objecten, waarvan driekwart houten beelden zijn. De expositie is een eerbetoon aan Jacques
Schoufour en zijn vrouw Ingeborg Martin, die hun verzameling sculptuur decennia lang vol hartstocht
samenstelden. 'Almanak Der Blaue Reiter' (1912) wordt gepresenteerd vanuit zijn
herkomstgeschiedenis, waarbij op theatrale wijze tevens wordt ingegaan op de revolutionaire
kunstopvattingen van de Duits expressionistische kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter. Het gaat om
een uniek, genummerd exemplaar van de luxe-uitgave van de almanak, inclusief de originele
cassette en twee ingekleurde en gesigneerde houtsneden van Wassily Kandinsky en Franz Marc.

Over Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen is een veelzijdig en eigenzinnig museum dat al bijna 170 jaar in
het hart van de havenstad Rotterdam is gevestigd. Een bezoek aan het museum is een reis door de
geschiedenis van de kunst. Nederlandse en Europese topstukken geven een overzicht van de vroege
middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Van Bosch, Rembrandt en Van Gogh tot Dalí en Dutch Design. Het
museum toont het ontstaan van het impressionisme en modernisme via kunstwerken van o.a. Monet,
Mondriaan en Magritte en beschikt over een bijzondere popartcollectie met werken van o.a. Warhol



en Lichtenstein. Het museum is dé plek voor vormgeving en design. Van middeleeuwse kannen en
glas uit de Gouden Eeuw tot meubels van Rietveld en hedendaags Dutch Design.

Museum Boijmans Van Beuningen
Virtuositeit en verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit eigen collectie
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Gehouwen, gesneden, geschonken. Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin
Van 9 september 2017 tot en met 28 januari 2018

Almanak Der Blaue Reiter
Van 9 september 2017 tot en met 14 januari 2018
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