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‘Beyond the Horizon’: Bierenbroodspot in Rijksmuseum van
Oudheden
Kunstenaar maakt ‘mythische reis’ langs museumcollectie
Vanaf 17 december presenteert het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden nieuw werk van Gerti
Bierenbroodspot in de expositie ‘Beyond the Horizon’. De tentoonstelling is een totaalbeleving
van metershoge beschilderde doeken, sculpturen en gedichten, gecombineerd met enkele
objecten uit de museumcollectie. Geïnspireerd door de eeuwenoude voorwerpen van het
museum laat Bierenbroodspot de oudheid en haar beeldtaal met elkaar versmelten tot haar
‘Bierenbroodspot-archeowereld’, een ‘wederopstanding van de oudheid, onbegrensd in ruimte en
tijd’.
Archeologie uit de Mediterrane wereld is sinds jaar en dag Bierenbroodspots ultieme inspiratiebron. De rijkdom
van de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden vormde het uitgangpunt voor haar expositie ‘Beyond the
Horizon’. Om voor de tentoonstelling te schetsen en te ontwerpen, werkte Bierenbroodspot wekenlang in het
museum en in de depots. ‘Beyond the Horizon’ is te zien tot en met 22 februari 2009.
In haar herkenbare expressieve en krachtige stijl verwerkt Bierenbroodspot de tijdloze schoonheid van de
oudheid in haar nieuwe werken. In ‘Beyond the Horizon’ creëert ze een opmerkelijke mix van hedendaagse kunst
en archeologie, in blauw- en groentinten en overgoten met bladgoud. Bierenbroodspot herschept onder andere
een Egyptisch graf, godenbeelden, mummiemaskers en Griekse- en Romeinse helmen. Ze verwerkt de mythische
jachtscéne op een recent verworven Griekse wijnkan tot een moderne strip. Door het gebruik van enkele
bestaande werken, waaronder bruiklenen van de ING Kunstcollectie en particuliere verzamelingen, verbindt de
tentoonstelling haar nieuwe en bestaande oeuvre.
Bierenbroodspot draagt ‘Beyond the Horizon’ op aan oud-museumconservator Frédéric Bastet (1926-2008),
archeoloog, essayist en winnaar van de P.C. Hooft Prijs 2005.
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie (14,95 Euro in Museumshop). Op dinsdag 13 januari
houdt Bierenbroodspot een lezing en tijdens de voorjaarsvakantie geeft ze schilderworkshops voor kinderen. In
Leiden opent op 18 december ‘Bierenbroodspot’s World’, met nieuw werk en een selectie uit haar atelier
(Lokhorststraat 21, tegenover de Latijnse School).
Met de opening van ‘Beyond the Horizon’ presenteert het Rijksmuseum van Oudheden gelijktijdig drie
tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars. Luchtopnamen van Iraanse archeologische monumenten en
cultuurlandschappen van de internationale topfotograaf Georg Gerster staan centraal in de tentoonstelling ‘Iran in
vogelvlucht’ (t/m 8 maart). Kunstenaar Peter Peereboom presenteert van 19 december tot en met 15 februari
zijn installatie ‘Athena en de Muze’. Hierin combineert hij sterk uitvergrote foto’s van zijn eigen muze met
Griekse vazen en terracotta beelden.
Noot voor de redactie:
Beeldmateriaal bij ‘Beyond the Horizon’ vindt u op www.rmo.nl/pers, wachtwoord journalist.
Voor meer informatie: pr en communicatie, Selkit Verberk en Gabriëlle van der Voort, telefoon 071-5 163 164 of
communicatie@rmo.nl.
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