FACT SHEET ‘Voorbeelden uit de tentoonstelling’
Op het oog.
200 onverwachte oudheden van Frits Lugt en Helene Kröller‐Müller
Griekse kalkstenen ‘kouros’
Afkomstig van Cyprus, 5de eeuw v. Chr., collectie Helene Kröller‐Müller.
In de heiligdommen op het eiland Cyprus zijn veel votiefgaven
teruggevonden. Deze zijn vaak uitgevoerd in de lokale kalksteen. Dit beeldje
stelt een jongeman voor, die de godheid eer brengt. Het fraai gestileerde
haar wordt samengebonden met een lint, dat aan de voorkant is vastgezet in
de zogenaamde ‘Heraklesknoop’, onze platte knoop. Aan deze knoop wordt
een positieve kracht toegeschreven. De ogen zijn amandelvormig. Om de
mond speelt een lichte glimlach.

Portret van een farao
Kalksteen, Ptolemaeën Tijd (712‐30 v. Chr.). Collectie Frits Lugt.
Dit portret is een beeldhouwermodel of een oefenstuk van een
koningsbuste. De koning draagt een geplooide nemes‐hoofddoek met een
gestileerde uraeus‐slang die vanaf het midden van het voorhoofd naar
achteren kronkelt.

Romeinse glazen flesjes in de vorm van vogels
Noord‐Italië, eerste eeuw na Chr. Collectie Frits Lugt.
In de ‘vogelflesjes’ werd poeder bewaard voor cosmetica: wit poeder (gips of
krijt) als foundation, en rood poeder (henna of meekrap) als oogschaduw of
lipstick. De Romeinse dames moesten het staartje van de vogel breken om
de inhoud te kunnen gebruiken.
Romeins parfumflesje in de vorm van een amfoortje
Blauw glas met rand en handvatten van wit glas. Syrië/Palestina, eerste eeuw
na Chr. Collectie Frits Lugt.
De Romeinse voorkeur voor gekleurd, vaak ondoorzichtig glas ontwikkelt
zich vanaf de eerste eeuw na Chr. Dit komt waarschijnlijk voort uit de
hellenistische traditie waarin het bontgekleurde glas al een belangrijke
plaats innam.
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Attische buikamfoor met ruiters
Zwart‐figurige techniek, Griekenland, ca. 525 v. Chr. Collectie Frits Lugt.
Op de amfoor zijn jonge ruiters te paard afgebeeld. In één van de panelen heeft
de vaasschilder wat kleiverf gemorst. Deze is per ongeluk meegebakken.

Attische drinkschaal met dansers
Zwart‐figurige techniek, Griekenland, 575‐565 v. Chr. Collectie
Helene Kröller‐Müller
Wijn werd in het oude Griekenland vermengd met water in een
mengvat (kratèr). Een dienaar verdeelde de aangelengde wijn
vervolgens over de drinkschalen van de gasten.

Egyptisch beeldje van baviaan
Faience, Nieuwe Rijk (1550‐1070 v. Chr.) Collectie Frits Lugt.
Tijdens een reis naar Egypte van Frits Lugt in het begin van de vorige eeuw kocht
hij zijn eerste Egyptische oudheden, waaronder dit beeldje van een baviaan, een
symbool van Thot de god van de maan, de magie, de kalender, de schrijfkunst en
de wijsheid.

Egyptisch beeldje van een ibis
Brons, Late Periode (712‐332 v. Chr.). Collectie Frits Lugt.
Symbool van Thot, de god van de maan, schrijfkunst en wijsheid. In
Egypte was er grote vraag naar voorwerpen die de goden in dank voor
bijstand of genezing werden aangeboden.

Beker met hoog oplopende handvatten
Zogeheten ‘trozzella’, Zuid‐Italië, 400‐300 v.Chr. Collectie Helene Kröller‐
Müller.
De Griekse kolonisten in Zuid‐Italië nemen veel van hun tradities mee naar
het nieuwe vaderland. In de 4de eeuw v. Chr. decoreren zij hun aardewerk in
de bekende roodfigurige techniek. De inheemse bevolking van Apulië werkt
tegelijkertijd nog in hun oude, geometrische traditie. De kan met schijven op
de handvatten illustreert dit gebruik.
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Portret van Helene Kröller‐Müller aan haar schrijftafel (1911).
Foto Kröller‐Müller Museum.

Portret van Helene Kröller‐Müller (1895).
Foto Kröller‐Müller Museum.

Frits Lugt in zijn kluis, te midden van zijn boeken (1967).
Foto Fondation Custodia.

Portret van het echtpaar Lugt (1910).
Foto Fondation Custodia.

Een blik in de presentaties van de Fondation Custodia. Foto
Fondation Custodia.
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