
Pure Rubens

Blockbuster: 8 september 2018 – 13 januari 2019

(Pers preview: donderdag 6 september 2018)

Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo Nacional del Prado
werken samen om de mooiste olieverfschetsen van Peter Paul Rubens van
over de gehele wereld bijeen te brengen in Rotterdam. ‘Pure Rubens’ toont
een onwaarschijnlijk betoverend overzicht van de ‘god van de schilders’,
zoals de Vlaamse meester al in zijn eigen tijd werd genoemd. De
tentoonstelling is dit najaar te bewonderen in de 1500m2 grote Bodon zaal
van Museum Boijmans Van Beuningen.





De mooiste olieverfschetsen van over de gehele wereld aangevuld met tekeningen, enkele

monumentale schilderijen een tapijt van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens (1577-1640)

zijn binnenkort bijeen in Rotterdam voor de grote najaarstentoonstelling. De kostbare en

fragiele olieverfwerken werden door Rubens gemaakt als voorstudies voor zijn schilderijen,

maar ook voor tapijten, beeldhouwwerken en prenten. Vanwege het belang van de

tentoonstelling zijn er panelen toegezegd, die anders zelden tot nooit reizen, zoals de

meesterlijke ‘Leeuwenjacht’ van de National Gallery in Londen. ‘Pure Rubens' toont het eerste

overzicht in Europa van Rubens' olieverfschetsen in 65 jaar. Museum Boijmans Van Beuningen

werkt samen met het Museo Nacional del Prado, waar deze expositie van april tot augustus van

dit jaar is te zien. Rotterdam kijkt uit naar ruim honderdduizend kunstminnende bezoekers uit

binnen- en buitenland die vanaf 8 september de virtuoze schilder- bekend van zijn voluptueuze

Rubensvrouwen- komen bewonderen.

Verhalenverteller
‘Pure Rubens’ laat zien wie Rubens was, hoe hij beroemd werd en hoe het hem lukte ieder

verhaal zo te schilderen dat de verhalen gingen leven. Bezoekers worden meegenomen naar de

gedachtewereld van de meester Rubens. Conservator Friso Lammertse: “Rubens was een

geboren verhalenverteller. Niet het lage, het lelijke of het individuele in de mens, maar juist

het mooie, het hogere, het goddelijke werd door Rubens verbeeld. Als geen ander laat Rubens

ons voelen dat we deel zijn van een groter geheel. De schilderijen zijn meeslepend, alsof we

even worden opgetild uit onze miserabele wereld.”

Olieverfschetsen



Een werkelijke overzichtstentoonstelling van de grote schilderijen van Rubens is niet te maken,

omdat vele van zijn werken door hun enorme formaten en kwetsbaarheid nooit hun

standplaatsen verlaten. Voor een overzicht van de composities van Rubens is men aangewezen

op de olieverfschetsen die als het ware in het klein tonen wat er in het groot is gemaakt. Rubens

is de grootmeester van de olieverfschets. Hij was de eerste kunstenaar die een groot deel van

zijn belangrijke composities voorbereidde met geschilderde schetsen op paneel. Hij koesterde

zijn schetsen, liet ze zien aan opdrachtgevers en collega kunstenaars en bewaarde ze voor zijn

eigen archief. Verkopen deed hij ze eigenlijk nooit, pas na zijn dood kwamen de schetsen op de

markt en vormden zij al snel een geliefd verzamelobject. Aan het einde van de negentiende en in

de twintigste eeuw nam de belangstelling voor de schetsen steeds meer toe, en werden ze vaak

meer gewaardeerd dan de voltooide schilderijen. In de moderne tijd ging men - onder meer

onder invloed van romantiek en stromingen als het impressionisme - met een heel andere blik

naar het onaffe karakter van de schetsen kijken. Rubens kwam daarmee in het rijtje van

stamvaders van de moderne kunst. Lammertse: “Bijzonder aan de schetsen is dat deze eigenlijk

nog mooier zijn dan veel van zijn grote schilderijen, in de schetsen vind je de eigen hand van

Rubens niet die van zijn assistenten, alle ideeën die hij had, zijn hierin terug te vinden. De

emoties spatten er vanaf.”

Internationale samenwerking
Al jarenlang bestond de gezamenlijke wens van Museum Boijmans Van Beuningen en het

Museo Nacional del Prado om de mooiste olieverfschetsen van Rubens uit beide collecties

samen te brengen en aan te vullen met topstukken uit andere musea, zodat een uniek overzicht

ontstaat. Het overgrote deel van de werken is op beide plekken te zien. Museum Boijmans Van

Beuningen bezit een unieke verzameling olieverfschetsen die tot de beste ter wereld behoort. De

collecties uit Rotterdam en Madrid zijn aangevuld met bruiklenen uit het Louvre in Parijs, de

National Gallery in Londen, de Hermitage in Sint Petersburg, het Metropolitan Museum of Art

in New York, het Art Institute in Chicago, het Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid, het J.

Paul Getty Museum in Los Angeles en nog vele andere musea. Tot 5 augustus is de

tentoonstelling te zien in het Museo Nacional del Prado in Madrid onder de titel: ‘Rubens Pintor

de Bocetos’

Makers



De tentoonstelling is samengesteld door Friso Lammertse (conservator oude schilder- en

beeldhouwkunst van Museum Boijmans Van Beuningen) en Alejandro Vergara (conservator

Vlaamse en Noord Europese kunst van het Museo Nacional del Prado). Al ruim vijftien jaar

doen zij gezamenlijk onderzoek naar Rubens en zijn leerlingen. Dit resulteerde in een

tentoonstelling over de Achilles-serie (2003) en over de jonge Antonie van Dyck (2012-2013).

De tentoonstelling ‘Pure Rubens’ wordt het absolute hoogtepunt van de samenwerking tussen

de twee conservatoren.

Partnerships
De tentoonstelling ‘Pure Rubens’ wordt mede mogelijk gemaakt door Bankgiro Loterij, Fonds

21, Blockbusterfonds, Turing Foundation, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds (mede

dankzij Breeman Talle Fonds), Mondriaan Fonds, K.F. Heinfonds, Stichting Verzameling Van

Wijngaarden-Boot, Boijmans Business Club en Kring Van Eyck, Rotterdam Partners, Uitagenda

Rotterdam en Gemeente Rotterdam. 

Multimediatour
Bij de tentoonstelling is een Nederlandse en Engelse multimediatour beschikbaar. De tour

plaatst Rubens als kunstenaar in zijn tijd en brengt de verhalen in zijn werken tot leven. De

audiotour is voor € 3,00 online te reserveren en tijdens de tentoonstelling te huur bij ingang

van de tentoonstelling.

Rondleiding
Groepen van maximaal 15 personen kunnen een rondleiding door de tentoonstelling boeken.

Rondleidingen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Kosten rondleider per

groep (max. 15 personen) € 85 / € 100 (excl. entree). 

Catalogus
Aansluitend op de tentoonstelling is er een catalogus samengesteld door Friso Lammertse en

Alejandro Vergara. Deze is in de museumwinkel en online verkrijgbaar voor €29,95.

Onderwijs en activiteiten.
Bij de tentoonstelling ‘Pure Rubens’ is speciaal aanbod voor voortgezet onderwijs. Voor families

is er een verhalenspel beschikbaar en zijn er verschillende activitieten en familiedagen. Voor

volwassenen is er een programma van o.a. lezingen.



Toegangsprijzen tijdens ‘Pure Rubens’ (8 september 2018 – 13 januari
2019)
Volwassenen:  €20,00

CJP-Houders: €17,50

Studenten: € 11,25

Jeugd t/m 18 jaar: gratis

Toeslag volwassenen: €2,50  (Museumkaart, Rotterdampas en Ooievaarspas)

Online
Bij aankoop van een online entreeticket voor de tentoonstelling ‘Pure Rubens’ ontvang je €1,50

korting op de geldende kassatarieven (toegang volwassene, toegang CJP en toegang student).

Dit ticket is geldig van 8 september 2018  tot en met 13 januari 2019. Je hoeft niet langs de kassa

en je kunt meteen doorlopen naar de kaartcontrole.

Bereikbaarheid
Het museum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: Schiphol-Rotterdam Centraal is 30

minuten, Antwerpen Centraal-Rotterdam Centraal is 70 minuten, Brussel Centraal-Rotterdam

Centraal is ongeveer 2 uur, Paris Nord-Rotterdam Centraal is ongeveer 3 uur.

Op 15 minuten loopafstand van het Centraal Station bevindt zich het museum. Tram 7 stopt

voor het museum. Uitstappen bij halte Museumpark of bij metrohalte Eendrachtsplein. Er is

voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage Museumpark naast het museum:

http://www.rotterdamparkeren.nl/parkeergarage-museumpark. Het museum is toegankelijk

voor rolstoelgebruikers.

Hoog resolutie beeld:
Zie boijmans.pr.co/presskit

Op ARTtube.nl is vanaf 8 september de introductievideo ‘Pure Rubens’ te bekijken.

http://www.rotterdamparkeren.nl/parkeergarage-museumpark
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