
RUBENS X – ‘Pure Rubens’ in de 21e eeuw
Cross-overprogramma t/m 13 januari (weekenden en vakanties tussen 12.00 - 15.00 uur)

Beeldmateriaal

Dit weekend is ‘Pure Rubens’ in Museum Boijmans Van Beuningen geopend met

performances van dansers en spoken word artiesten tussen de eeuwenoude

werken. De met vijf sterren gerecenseerde tentoonstelling geeft een overzicht van

de mooiste olieverfschetsen van ‘de God van de schilders’ Peter Paul Rubens; een

meester in het vertellen van verhalen, die zijn publiek op verschillende niveaus

wist te beroeren. Boijmans vertaalt zijn verhalen en emoties naar de 21e eeuw met

het cross-overprogramma ‘Rubens X’ met o.a. Sedrig Verwoert, M., Tim Wes,

Marlou Fernanda en Shay Latukolan.

Opening ‘Pure Rubens’- links: Denzel Feurich en rechts: M. en Brendaly da Silva, M. is een

artiest uit het cross-over programma, credits: Annemiek Schout.

https://boijmans.pr.co/images/289846
https://boijmans.pr.co/images/289845
https://boijmans.pr.co/media_kits/220763


Verhalen zijn van alle tijden. Echter, anders dan veel van de opdrachtgevers in Rubens’ tijd, is

niet iedereen doordrongen van de Bijbelse en mythologische verhalen. Met het cross-over

programma ‘Rubens X’ verbindt Boijmans creatieven aan werken van Rubens, en vraagt hen om

deze werken te herinterpreteren met een hedendaagse blik of erop voort te borduren in een

andere discipline. Zo worden eeuwenoude verhalen naar de 21ste eeuw en de belevingswereld

van de makers en het publiek gebracht. De olieverfschetsen fungeerden destijds als

conversation pieces, en zullen dat nu weer doen. Artiesten zoals danser Connor Schumacher,

spoken word artiest M., stadsdichter Derek Otte, Scapino Ballet en anderen uit de dans-,

muziek- en theaterwereld voeren tientallen eigenzinnige performances op. In de weekenden en

vakanties zijn deze tussen 12:00 - 15:00 uur te zien tussen de werken. Het

tentoonstellingsontwerp is speciaal voor het cross-overprogramma wijds opgezet. Via de sociale

media kanalen van het museum blijf je op de hoogte van de nieuwste optredens. Het

eerstvolgende optreden vindt plaats op zaterdag 15 september. Zie hier:

https://www.boijmans.nl/performances-pure-rubens

Rubens in de 21e eeuw
Rubens is een geleerde, diepzinnige schilder, vol symboliek, mythe, religie; maar tegelijkertijd

doet dat er niet toe: iedereen kan worden meegenomen in zijn dynamiek en virtuositeit. Rubens

wil niet alleen emoties uitbeelden, hij wil ook de emoties in de kijker beroeren (‘té grote ogen, té

grote paarden, té wapperende manen’): er zit in deze manier van schilderen iets wat de tijd

overstijgt. Iedereen kan zich verhouden tot de emoties die Rubens oproept. Het cross-

overprogramma vertaalt deze emoties op een nieuwe manier naar het publiek. Voor de online

campagne zijn in samenwerking met Tim Wes en André Marques beelden ontwikkeld die

Rubens naar de 21e eeuw brengen en die nauw aansluiten bij de huidige beeldcultuur.

De tentoonstelling Pure Rubens
Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo Nacional del Prado werkten 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 mooiste

olieverfschetsen aangevuld met tekeningen, enkele monumentale schilderijen en een tapijt. De

kostbare en fragiele olieverfwerken werden door Rubens gemaakt als voorstudies voor zijn

werken 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.

https://www.boijmans.nl/performances-pure-rubens
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