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Rubens wordt getatoeëerd
‘Drie nimfen met de hoorn des overvloeds’ van Peter Paul Rubens wordt

getatoeeërd op de huid, tussen zijn olieverfschetsen in de succesvolle

tentoonstelling ‘Pure Rubens’. Museum Boijmans Van Beuningen brengt twee

werelden samen.

Media kit

> Op donderdagavond 13 december in de tentoonstelling ‘Pure Rubens’ in Museum Boijmans

Van Beuningen

> Door Willem De Kooning alumnus en tattoo artist Lizer van Hattem

> Op de rug van student Jaimy van der Deijl

> Het video interview verschijnt online in de week van 20 december

> Onderdeel van het uitgebreide cross-over programma RUBENS X

Niet op doek, paneel of papier, maar op huid. De mens is zelf de drager van de kunst geworden.

Bestaat het taboe nog steeds dat tattoo-art niet als kunstvorm mag worden gezien? Museum

Boijmans Van Beuningen start het gesprek met een online video interview en het laten plaatsen

van een tatoeage temidden van de schilderijen van Rubens.

Friso Lammertse is conservator van de tentoonstelling Pure Rubens - nog tot en met 13 januari

te zien. “Ik vind het een onwaarschijnlijke uitdaging dat een afbeelding van Rubens, meester

in het schilderen van de menselijke huid, nu wordt afgebeeld op een echte huid.”

Verhalen vertellen op de huid
Lizer van Hattem vertoont in zijn werkproces veel gelijkenissen met Rubens. Beiden zijn het

gewend voor opdrachtgevers te werken, beiden met een grote liefde voor de schets als opmaat

naar het eindwerk en beiden niet bang voor het grootse en het meeslepende. Net als Rubens is

Lizer volgens vele aanhangers een meester in het vertellen van verhalen. Deze verhalen schets

hij in inkt en op de huid, in tegenstelling tot zijn eeuwen oude voorganger. Lizer: “Het is een

intiem proces om een verhaal te creëeren dat iemand voor de rest van zijn of haar leven bij

zich draagt.”

⏲

https://boijmans.pr.co/168571-rubens-x-pure-rubens-in-de-21e-eeuw
https://boijmans.pr.co/media_kits/220763


De Roterdamse student Jaimy van der Deijl (21 jaar) is fan van Lizer van Hattem en werkt sinds

de zomer intensief mee aan de ‘Pure Rubens’ campagne als stagiair bij de afdeling Marketing en

Communicatie. “Het schilderij ‘Drie nimfen met de hoorn des overvloeds’ vind ik het meest

sierlijke, vrouwelijke en sexy werk van Rubens in de tentoonstelling. Lizer’s werken volg ik al

lang via social media en vind ik prachtig. De vraag hoe hij deze afbeelding gaat vertalen, op

mijn rug, maakt het voor mij erg interessant.”



Peter Paul Rubens, 'Drie nimfen met de hoorn des overvloeds', ca. 1625-1628, olieverf op

paneel, 30,9 x 24,3 cm. Londen, Dulwich Picture Gallery.

Pure Rubens



Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo Nacional del Prado hebben de mooiste

olieverfschetsen van Peter Paul Rubens van over de gehele wereld bijeen gebracht in Rotterdam.

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

schilderijen, maar ook voor tapijten, beeldhouwwerken en prenten. Nimmer schetste hij deze op

de huid. Bij de tentoonstelling is een uitgebreid cross-over programma georganiseerd waarbij

artiesten uit verschillende disciplines de dialoog aan gaan met de werken van Rubens. Naast

dansers, theatermakers, spoken word artiesten en muzikanten wordt nu ook een tattoo-artist

uitgenodigd.

Boijmans in Transit
Tot en met 13 januari is Pure Rubens nog te zien. Vanaf 2019 gaat Museum Boijmans Van

Beuningen in transit. Tot en met 26 mei 2019 is het gebouw nog gedeeltelijk geopend. Tijdens

de vernieuwing blijft de collectie zichtbaar en loopt het programma door. ‘Bij de buren’ (8

instellingen maken tentoonstellingen met werken uit de museumcollectie), ‘In het buitenland’

(de beste werken en tentoonstellingen reizen de wereld over). ‘In de klas’ (kunst op bezoek in

Rotterdamse schoolklassen). En hopelijk op ‘Zuid’ (een nieuwe tentoonstellingslocatie op

Rotterdam Zuid) Vanaf 2021 is de collectie zichtbaar in Depot Boijmans Van Beuningen - het

eerste publiek toegankelijke kunst depot ter wereld.
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