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Boijmans collectie brengt explosie van licht naar
Fries Museum
Museum Boijmans Van Beuningen en Fries Museum werken samen om werk van

impressionistische wereldtop in nieuw daglicht te zetten. Bekende gezichten als

Cézanne en Renoir en herontdekte schatten van Rousseau en Wytsman uit de

Rotterdamse collectie stralen eenmalig in Leeuwarden.

Samen met het Fries Museum organiseert Museum Boijmans Van Beuningen een grote

tentoonstelling over de invloed van het Franse licht in de negentiende-eeuwse schilderkunst. De

tentoonstelling ‘À la campagne: het Franse licht van Maris tot Monet’ is vanaf 19 februari te zien

in het Fries Museum in Leeuwarden. In de tentoonstelling wordt een reis gemaakt langs de

artistieke ontwikkeling van deze ‘Franse blik’ op het landschap – van de school van Barbizon tot

het (post)impressionisme. De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen biedt de unieke

kans om de collectie impressionisten, die tot de absolute wereldtop behoort, eenmalig op reis te

sturen. De tentoonstelling brengt ruim 90 schilderijen en werken op papier samen, waarvan

een deel speciaal gerestaureerd is in het gloednieuwe depot. Te zien zijn toonaangevende

Franse kunstenaars als Daubigny, Rousseau, Millet, Sisley, Cézanne, Pissarro en Renoir via

kleurrijke Belgische schilders als Van Rysselberghe en Wytsman tot prominente Nederlanders

als Van Gogh, Thorn Prikker en Toorop, en de geliefde Haagse School schilders.

Wat begon als een gesprek tussen het Fries Museum en Boijmans om de
schatten uit de Rotterdamse collectie elders in het zonlicht te zetten, is nu een
schitterende tentoonstelling geworden in Leeuwarden. Door de eigen stukken
in een ander museum te presenteren, en deze dus ook te bekijken vanuit een
ander perspectief, leer je deze werken opnieuw kennen. We zijn verheugd dat
deze vruchtbare samenwerking met het team in Friesland nu te zien is —
perfecte timing, met het voorjaar voor de deur.
— Sjarel Ex en Ina Klaassen, directie Museum Boijmans Van Beuningen
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Het verlangen naar de natuur: À la campagne

Niet eerder was de hang naar de natuur zo groot als nu door alle beperkingen en lockdowns van

de laatste twee jaar. Maar juist dit verlangen om omgeven te zijn door de natuur is door de

eeuwen heen door vele kunstenaars vastgelegd. De echte natuur werd door de kunstenaar

gevangen in het licht van dat moment; verschijnend en verspreidend, zacht en warm, grijs en

loodzwaar, schitterend en weer verdwijnend licht. Van de School van Barbizon tot het (post)-

impressionisme waren het de Franse kunstenaars die in de 19de eeuw hierin het voortouw

namen. ‘À la campagne’ laat de belangrijke rol van licht in de kunst van de 19de eeuw zien; de

zonnestralen schitteren op het water, het licht valt door de bladeren en de wind danst op het

doek. Verspreid over zes zalen tonen schilderijen, tekeningen en prenten van vergezichten,

boomgaarden, heuvels en kusten, tuinen en akkers een grote liefde voor de natuur.

Bij het maken van ‘À la campagne’ heb ik samen met Marlies Stoter,
conservator van het Fries Museum, uren kunnen grasduinen in het depot door
de collectie negentiende-eeuwse landschapsschilderijen en werken op papier.
Dit bracht veel vertrouwde gezichten naar boven, maar ook verrassende
vondsten, zoals een prachtig luministisch schilderij van Rodolphe Wytsman.
Publiekslievelingen en herontdekte schatten, zoals enkele zelden getoonde
tekeningen en prenten, zijn uit het nieuwe depot van het museum gehaald,
zorgvuldig schoongemaakt en gerestaureerd om ze in Leeuwarden voluit te
laten stralen.
— Sandra Kisters, hoofd Collectie en Onderzoek van Museum Boijmans Van Beuningen

Podcast

Vanaf 19 februari is via het Fries Museum ook een podcast over de tentoonstelling te

beluisteren. In deze podcast trekt radio- en televisiepresentator Andrea van Pol eropuit en praat

ze met liefhebbers en experts over hun liefde voor het buitenleven. Van Pol ging onder andere

naar Rotterdam, waar in het gloednieuwe Depot Boijmans Van Beuningen de werken van ‘À la

campagne’ ingepakt werden. Ook wandelde ze over de Hoge Veluwe, waar boswachter Henk

Ruseler vertelde over de fascinatie voor de natuur van de mens in het algemeen, en de

kunstminnende mens in het bijzonder. In de gratis audiotour bij de tentoonstelling geeft

journalist, publicist en tv-presentator Phillip Freriks een poëtische draai aan ‘À la campagne’.

Gedichten van onder anderen Victor Hugo, Rutger Kopland, Abdelkader Benali en Remco

Campert vergezellen een dozijn werken.

Depot open



OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Depot Boijmans Van Beuningen is weer open voor publiek. Het is een gebouw van een nieuwe

orde, volledig ingericht om conservering, collectiebeheer en anderszins verborgen kunstwerken

open te stellen voor het publiek; een wereldprimeur. Bezoekers kunnen dwalen door het depot

en op de bovenste verdieping is restaurant Renilde is ook weer open voor lunch en diner.

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is nu ook weer te zien in het Maritiem

Museum in de tentoonstelling Maritieme Meesterwerken, en vanaf 19 februari in het Fries

Museum met À la campagne! Het Franse licht van Maris tot Monet. Internationaal zijn de

legendarische surrealisten op wereldtoer, nu te zien in A Surreal Shock: Masterpieces from

Museum Boijmans Van Beuningen, in het Seoul Arts Center in Zuid Korea, waarna ze

doorreizen naar Mexico.

Museum Boijmans Van Beuningen
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