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Liefde voor Rubens brengt België naar
Rotterdam: Vlaamse dame 100.000e bezoeker
‘Pure Rubens’
Beeldmateriaal

Voor de tentoonstelling ‘Pure Rubens’ in Museum Boijmans Van Beuningen zijn

er dit jaar vele bezoekers uit België naar Rotterdam gekomen. Ook mevrouw

Mathyssen, die binnenkwam als de 100.000e bezoeker van de succesvolle

expositie, komt uit Vlaanderen.

Zij en haar man werden feestelijk ontvangen door Friso Lammertse, conservator oude schilder-

en beeldhouwkunst en samensteller van de tentoonstelling Pure Rubens’, en ontvingen een

goodie-bag met Rubens producten gemaakt door Rotterdamse ondernemers. Het stel uit

Westmalle was naar Rotterdam gekomen om de collectie olieverfschetsen van Peter Paul

Rubens te bewonderen.

‘Natuurlijk houden wij van Rubens’, aldus mevrouw Mathyssen. ‘De manier waarop hij met

olieverf tekeer ging was zijn tijd ver vooruit. Ons favoriete werk is ‘De Kruisafneming’, in

Antwerpen. We zijn benieuwd naar de schets daarvan, hier in Boijmans’.
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Zo’n twintig procent van de bezoekers van ‘Pure Rubens’ komt uit België. Tot nu toe hebben

ruim twintig duizend Belgen in Rotterdam kunnen genieten van de schetsen van Rubens.

Ondanks het door Rubens geïnspireerde Barok-jaar in Antwerpen, biedt de tentoonstelling in

Rotterdam een uniek kijkje in de werkwijze en het leven van de Vlaamse grootmeester. ‘Pure

Rubens’ toont een ongeëvenaard overzicht van de olieverfschetsen van Rubens; een

tentoonstelling samengesteld in samenwerking met het Museo Nacional del Prado, met

bruiklenen van musea over de hele wereld. ‘Het onvoltooide van Rubens’ olieverfschetsen

verklaart waarom wij ze nu nog mooi vinden. Ze zetten ene beweging in gang die je in hoofd wilt

afmaken. Zijn schetsten laten zien waartoe Rubens in staat was’ , aldus conservator Friso

Lammertse. De expositie loopt nog tot en met 13 januari 2019. Omdat we zoveel mogelijk

bezoekers de mogelijkheid willen bieden om nog de tentoonstelling te bezoeken, is het museum

in de kerstvakantie ook op maandagen 24 en 31 december 2018 tot 16.00 uur geopend.

‘Rubens X’ in de kerstvakantie



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 vertaald naar de

21ste eeuw. Artiesten zoals danser Connor Schumacher , spoken word artiest M., stadsdichter

Derek Otte, Scapino Ballet en anderen uit de dans-, muziek- en theaterwereld voeren

eigenzinnige performances op, tussen de bezoekers. In de kerstvakantie vinden elke dag in de

tentoonstelling van 12.00 tot 15.00 uur performances plaats.

Rotterdam verzot op Rubens
Niet alleen in het museum schittert Rubens, ook op gevels en etalages in Rotterdam duiken zijn

schetsen op. De Nieuwe Binnenweg, de levendige winkelstraat op steenworp afstand van

Museum Boijmans Van Beuningen, is tot 13 januari 2019 omgedoopt tot ‘Barokke Binnenweg’.

Ruim tachtig Rotterdamse ondernemers lieten zich inspireren door de Vlaamse grootmeester

van de schilderkunst. Zo sieren verschillende werken van Rubens de ramen en zijn er door

Rubens geïnspireerde producten verkrijgbaar zoals bier, kaas, schoenen, kleding en chocolade.

Bovendien staat het Rubensbiertje op de kaart van menig café in de stad en natuurlijk is deze te

bestellen in het museumrestaurant.

Pure Rubens
Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo Nacional del Prado in Madrid bezitten beide

een unieke verzameling olieverfschetsen van Peter Paul Rubens (Siegen 1577- Antwerpen 1640).

Met ‘Pure Rubens’ is de gezamenlijke wens om de mooiste werken uit beide collecties samen te

brengen en aan te vullen met topstukken uit andere musea, in vervulling gegaan. Aanvullende

bruiklenen komen van het Louvre in Parijs, The National Gallery in Londen en het Metropolitan

Museum of Art in New York, het Art Institute in Chicago, The J. Paul Getty Museum in Los

Angeles en het Museo Thyssen-Bornemizsa in Madrid. De selectie olieverfschetsen beslaat het

hele oeuvre van Rubens en toont diens diversiteit en genialiteit.
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