FACT SHEET

‘Feiten op een rij’

Op het oog.
200 onverwachte oudheden van Frits Lugt en Helene Kröller‐Müller
Tentoonstelling Frits Lugt en Helene Kröller‐Müller behoren tot de belangrijkste Nederlandse privé‐
verzamelaars uit het begin van de 20ste eeuw. Ze zijn vermaard vanwege hun
omvangrijke topcollecties beeldende kunst, met werken van grote namen als
Rembrandt en Van Gogh. De tentoonstelling ‘Op het oog’ biedt een kennismaking
met deze twee verzamelaars, hun onbekende maar bijzondere collectie oudheden en
hun gedeelde passie voor verzamelen.
Looptijd

28 april t/m 19 september 2010

Samenstelling

Dr. Ruurd Halbertsma, conservator Klassieke wereld, Rijksmuseum van Oudheden

Projectleiding

Drs. Jill Hendriks, projectleider tentoonstellingen, Rijksmuseum van Oudheden

Vormgeving

Tentoonstelling
Communicatiecampagne

Met dank aan

Kröller‐Müller Museum (Otterlo, www.kmm.nl) en Fondation Custodia (Parijs,
www.fondationcustodia.fr), die respectievelijk de collecties Kröller‐Müller en Lugt
beheren.

Extra’s

Rondleidingen elke zondag om 13.00 uur. Gratis bij een bezoek aan het museum.
Ook te reserveren voor uw eigen groep, vanaf 75 euro per uur, exclusief toegang
museum (maximaal 25 personen per groep)
Avondlezing 14 september 2010, 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur,
‘Onverwachte oudheden van Frits Lugt en Helene Kröller‐Müller’, door
conservator dr. Ruurd Halbertsma. Toegang 5 euro. Reserveren niet noodzakelijk
Magazine van Vriendenvereniging RoMeO, € 2,95 in Museumshop
Publicatie archeologische collectie Lugt, vier delen in cassette, € 69,95 in Museumshop

NorthernLight Design BV, Amsterdam
Chiel Veffer Vormgeving, Amsterdam

Openingstijden museum
Dinsdag – zondag
Feestdagen en maandag tijdens schoolvakanties
Gesloten op 25 december, 1 januari, 30 april en 3 oktober

10.00‐17.00 uur
10.00‐17.00 uur

Entreeprijzen museum zie www.rmo.nl
Bereikbaarheid

‐ Parkeren: Molen de Valk (betaald) of Parkeerterrein Haagweg (gratis shuttlebus)
(voor de deur is parkeren slechts beperkt mogelijk)
‐ Openbaar vervoer: 10 minuten loopafstand van Leiden Centraal Station

Toegankelijkheid Alle museumzalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers
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