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Verborgen collecties in nieuwe tentoonstellingen
Rijksmuseum van Oudheden
Maar liefst 95% van de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden ligt onzichtbaar voor
het publiek in de depots. Twee van deze verborgen verzamelingen zijn vanaf 13 juni in al
hun pracht te zien in de tentoonstellingen ‘Beeldschoon. Meesterwerken in gips’ en
‘Europa. Verborgen vondsten’. Onder de antieke kopieën van beroemde klassieke beelden
en de archeologische vondsten uit acht Europese landen en regio’s zijn bijzondere, fraaie
en zeldzame stukken en die bovendien veel vertellen over de geschiedenis van de
museumcollectie.
‘Beeldschoon. Meesterwerken in gips’ presenteert een bijzondere collectie 17de-, 18de- en 19deeeuwse gipsen afgietsels van beelden uit de Oudheid. De beelden werden destijds verzameld uit een
verlangen smaak en gevoel voor kunst te ontwikkelen, maar stonden de afgelopen vier decennia in het
depot. Onlangs zijn ze in het openbaar gerestaureerd. ‘Beeldschoon’ stelt de tijdloze schoonheid van
de klassieke beeldhouwkunst centraal. Te zien zijn kopieën van de sculpturen van het Parthenon, de
‘Apollo Belvedere’ en de ‘Venus van Arles’, afgietsels van Griekse en Romeinse beelden van goden en
helden, en modellen van Romeinse tempels. Tekeningen, foto’s en prenten van kabinetten en
kunstacademies geven een beeld van de rol die de gipsen speelden in vierhonderd jaar wetenschap,
kunstonderwijs en culturele vorming. ‘Beeldschoon’ is te zien tot en met 16 november.
In de tentoonstelling ‘Europa. Verborgen vondsten’ draait alles om bijzondere archeologische vondsten
uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk-Hongarije, Zwitserland en OostEuropa. Deze voorwerpen, maar ook replica’s van beroemde objecten uit andere museumcollecties,
werden honderdvijftig jaar geleden door het museum verzameld om de Nederlandse vondsten in hun
Europese context te presenteren. Tussen 1926 en 1945 prijkten ze prominent in het museum in een
overzicht van de voornaamste beschavingsvormen in ons werelddeel, van de holbewoners tot de
Franken. Aan de hand van presentaties per land en de thema’s ‘kopen’, ‘ruilen’ en ‘namaken’ biedt de
tentoonstelling een boeiend beeld van deze manier van verzamelen door het Rijksmuseum van
Oudheden in het verleden. Te zien onder andere Frankische wapens en sieraden, Romeinse
topvondsten uit Duitsland, goud van de Skythen, Engelse vuistbijlen en ook kleine objecten met een
bijzonder verhaal. Ze lagen de afgelopen 50 jaar in het depot, maar staan tot en met 14 september
weer in het volle licht.
Bij de tentoonstellingen is een uitgebreid activiteitenprogramma ontwikkeld met o.a. lezingen,
rondleidingen en tekenworkshops. Het complete overzicht staat op www.rmo.nl.
Noot voor de redactie: U bent van harte welkom de tentoonstelling te komen bezichtigen. Speciaal voor pers

zijn de tentoonstellingzalen geopend op dinsdag 10 juni, 10.00 - 17.00 uur. De conservatoren dr. Leo Verhart
(conservator Nederland prehistorie) en dr. Ruurd Halbertsma (conservator Klassieke Wereld) leiden u graag
rond.
De tentoonstellingen worden officieel geopend op donderdag 12 juni, 20.00 - 22.30 uur, met als sprekers dr.
Leo Verhart, dr. Ruurd Halbertsma en prof dr. W. Otterspeer (hoogleraar Universiteitsgeschiedenis aan de
Universiteit Leiden en lid van de Raad van Toezicht van het museum). U bent van harte welkom.
Voor aanmeldingen, een interview met of een rondleiding door een conservator of beeldmateriaal: sectie pr en
communicatie, Selkit Verberk, 071-5 163 164 of communicatie@rmo.nl.
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