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Museale samenwerking Amsterdam en Leiden
Tentoonstelling over islamitische kunst in 2011
Het Rijksmuseum Amsterdam en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden slaan de handen
ineen voor een tentoonstelling over islamitische kunst in 2011. Met het koppelen van de
islamitische kunstcollectie van het Rijksmuseum en de pre-islamitische collectie uit het
Midden Oosten van het Rijksmuseum van Oudheden, beogen de musea een groot publiek te
attenderen op de kwaliteit en esthetiek van de islamitische kunst.
Door het tonen van hun (pre-)islamitische collecties en het belichten van de historische banden tussen het
westen en de islamitische cultuurgebieden hopen de musea een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de
beeldvorming van de islamitische kunst en cultuur. Tevens wordt aandacht gevraagd voor presentatie en
onderzoek van islamitische kunst in Nederland, zoals momenteel ook grote musea in Frankrijk, Duitsland en
Engeland doen. De discussie over de inbedding van islamitische kunst in Nederlandse museumcollecties is
volop gaande, maar er zijn in Nederland op dit moment geen andere musea die zich daar expliciet op richten.
De Amsterdamse en Leidse (pre-)islamitische collecties variëren van aardewerk, tapijten, wapens en sieraden
tot glaswerk uit verschillende islamitische cultuurgebieden. De continuïteit en ontwikkeling van de millenniaoude artistieke culturen van het Midden Oosten worden hiermee inzichtelijk gemaakt. Veel elementen uit de
pre-islamitische kunst bleven voortleven in de islamitische kunst. Zo sluiten vormentaal, technieken en
decoraties van het islamitisch aardewerk uit Syrië, Iran en Irak naadloos aan op die van het vaatwerk uit het
oude Mesopotamië. Vervolgens zijn invloeden van islamitische kunst duidelijk terug te zien in de westerse
kunst, zoals bij middeleeuws glas en de Nederlandse Art deco.
Grote delen van de Amsterdamse collectie zijn zelden of nooit eerder tentoongesteld.
De tentoonstelling staat gepland voor het voorjaar en de zomer van 2011 in het Rijksmuseum van Oudheden
in Leiden.
Het is voor het eerst in tachtig jaar dat het Rijksmuseum en het Rijksmuseum van Oudheden samen een
tentoonstelling organiseren. In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw waren in Amsterdam exposities van
Egyptische, Griekse en Romeinse kunst uit Leiden te zien.
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