
 

 

 

  

Kunsthalle:  Die Poesie der venezianischen Malerei: Paris Bordone, Palma il Vecchio, Lorenzo 

  Lotto, Tizian  

Bucerius Kunstforum:  Paula Modersohn-Becker. Der Weg in die Moderne  

 

Die Poesie der venezianischen Malerei:  

Paris Bordone, Palma il Vecchio, Lorenzo Lotto, Tizian 

 

Poëzie, sensualiteit, kleur, licht - Venetië in de 16e eeuw, het bruisende 

centrum van grote artistieke vernieuwingen. Nieuwe verfpigmenten deden 

hun intrede en maakte het voor de kunstaars rondom Titiaan mogelijk om 

zich aan de nieuwe onderwerpen op een tot dan toe ongekende poëtische 

en zinnelijke manier te wijden. Tot op vandaag de dag, fascineert hun 

meesterlijk kleurgebruik, fascineren hun allegorische, mythologische 

scènes, hun erotisch geladen portretten van het vrouwelijk naakt en 

mannenportretten. 

 

Paris Bordone (Treviso, ca. 1500 - Venetië, 19 januari 1571) was een 

Italiaans schilder van de Venetiaanse School in de periode van de 

Italiaanse renaissance. Paris Bordone was de grote rivaal en leerling van Titiaan, een van de 

belangrijkste vertegenwoordigers van de Venetiaanse schilderkunst van de eerste helft van de 16e 

eeuw. Titiaan verliet hij na een tijd door een ruzie die nooit werd bijgelegd. Mogelijk kreeg hij 

daardoor in Italië weinig staatsopdrachten. In 1538 ontbood Frans I hem naar Frankrijk, waar hij de 

koning en de voornaamste heren en dames van het hof schilderde. Overladen met lof ging hij terug 

naar Venetië, waar hij op 19 januari 1570 overleed. 

 

Van zijn talrijke portretten, hoofdzakelijk van vrouwen, gaat een betoverende aantrekkingskracht 

uit door het prachtige coloriet waar hij gebruik van maakt. Hij schilderde ook grootse, helder en 

krachtig opgezette taferelen uit de geschiedenis. Zijn geïdealiseerde vrouwelijke figuren zien er 

elegant en verfijnd uit. Daarnaast schilderde hij eveneens allegorieën en mythologische taferelen. 

  

Met rond honderd belangrijke werken Paris Bordone, Palma il Vecchio, Lorenzo Lotto en Titiaan, 

afkomstig uit de grote musea in de wereld biedt deze tentoonstel;ling een fascinerend ioverzicht 

van de bloeitijd van de Venetiaanse schilderkunst. 

 

Paula Modersohn-Becker. Der Weg in die Moderne  

 

De tentoonstelling van “ Paula Modersohn-Becker. Der Weg in die Moderne” is een opmaat van de 

trilogie van tentoonstellingen over de moderniteit in het Bucerius Kunst Forum in 2017 en 2018. 

Paula Modersohn-Becker (1876-1907) behoorde tot de generatie 

kunstenaars tussen het laat    impressionisme en expressionisme. 

Haar schilderkunst ontstond op een moment waarin de kunst in 

Duitsland een pauze maakte. De belangrijkste verzamelaars en kunst 
handelaren van de moderne kunst in Duitsland moesten nog 

beginnen. Maar op haar zelf terug geworpen nam ze haar inspiratie uit 

Parijs. Hoewel Modersohn-Becker de figuren uit haar eigen omgeving 

in Worpswede haalt, had ze onder invloed van haar in de Parijzer 

kunstwereld opgedane ervaringen deze figuren archetypisch 

voorgesteld, zonder heimat, folklore. Op deze manier bereikte ze een 

nieuwe avantgarde positie     in de figuurschilderkunst, zoals Paul 

Gaugauin dat voor haar gedaan had.  

 

  Kosten: € 82,50  Incl: vervoer met luxe touringcar, reader, entrees, rondleiding 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijsP3xhfTQAhUDtxoKHeZOAyAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wikigallery.org%2Fwiki%2Fpainting_285882%2FParis-Bordone%2FVenus-and-Cupid&psig=AFQjCNEP0gWri5F6DKkZYT9PYMDTCRi9kg&ust=1481817295064480
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPnMKZhvTQAhXKCBoKHb_yBMwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.artcyclopedia.com%2Fartists%2Fmodersohn-becker_paula.html&psig=AFQjCNE1D8SjcTyvkSMto0A-ABAktmzvVA&ust=1481817410738539


 

Kunstpalast:   CRANACH: Meister – Marke – Moderne 

K21 Ständehaus : Marcel Broodthaers. Eine Retrospektive 

 

 CRANACH: Meister – Marke – Moderne 

 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit: Lucas Cranach telt tot 

de belangrijkste schilders van de Duitse Renaissance, was nauw bevriend 

met Maarten Luther en beïnvloedde de eeuwen door belangrijke 

kunstenaars als Albrecht Dürer, Hans Holbein de Jongere, Jacopo de 

Barbari,  Lorenzo Costa de Oudere tot in de moderne tijd Pablo Picasso, 

Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Otto Dix, Andy Warhol en Martial 

Raysse. In de tentoonstelling gaat men in op het werk van Cranach in zijn 

geheel en de tentoonstelling belicht daarnaast de invloed van zijn werk tot 

en met de hedendaagse kunstenaars. Ruim 250 werken uit het bezit van 

toonaangevende musea, zoals de levensgrote Venus uit de Hermitage in 

St. Petersburg en het Praagse altaar, dat speciaal vooor de tentoonstelling 

weer samengesteld wordt uit delen die afkomstig zijn uit verschillende 

musea. 

Andere werken en tekeningen leggen de nadruk op de rol die Cranach 

gespeeld heeft in de verspreiding van de Reformatie. De nieuwste kunsttechnologische en 

archivarische onderzoeken geven een fascinerend inzicht in de handel en wandel van het atelier van 

Cranach. Zo ontwikkelde Cranach verschillende procedés om zijn schilderijen in een groter aantal 

en hogere kwaliteit te kunnen produceren. Aan Cranach danken wij heel veel nieuwe onderwerpen 

voor de schilderkunst maar ook vernieuwende beeldoplossingen, die Maarten Luther in het 

spanningsveld van verschillende geloofsvoorstellingen ontwikkelde en in korte tijd over heel Europa 

verspreid werd. 

 

Marcel Broodthaers. Eine Retrospektive 

 

Vijf jaar geleden veroorzaakten de Brusselse radioloog Herman en zijn vrouw Nicole Daled 

opschudding toen ze hun collectie van een 300-tal werken hedendaagse kunst, aangevuld met een 

belangrijk archief, overmaakten aan het Museum of Modern Art in New York. De collectie omvat 

onder meer werk van Daniël Buren, James Lee Byars, Niele Toroni, maar vooral 60 sleutelwerken van 

Marcel Broodthaers.   

 

Het prestigieuze Museum of Modern Art in New York wijdt samen met het Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía een tentoonstelling aan de beroemde Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers. 

De dichter, cineast en conceptueel kunstenaar overleed veertig jaar geleden in 1976. Deze 

tentoonstelling is in zijn geheel overgenomen door het Düsseldorfer K21 Ständehaus onder de titel 

Marcel Broodthaers. Eine Retrospektive 

 

De naam van Marcel Broodthaers (1924-1976) is voor eeuwig verbonden aan zijn mosselpotten.   

Broodthaers is echter veel meer dan eieren en mosselen, de twee ingrediënten waarvoor hij bij het 

grote publiek bekend is. Het is vooral de intellectuele kracht die zijn werk uitstraalt en de 

consistentie in zijn oeuvre. In totaal worden er meer dan 200 werken van de Brusselse neo-dadaist 

en surrealist getoond. Die werken onderstrepen het belang van Broodthaers in de geschiedenis van 

de 20e eeuwse kunst. Broodthaers' mosselpotten - je ziet wat de titel doet vermoeden - zijn 

geïnspireerd op de beroemde ready mades van dadaïst Marcel 

Duchamp, in het bijzonder diens baanbrekende "Fountain": een 

urinoir in porselein dat, door het uit zijn utilitaire context te halen, 

tot kunst werd benoemd.  
 

Zijn werk raakte aan conceptuele kunst en minimalisme, maar 

vormde er tegelijk een kritiek op. Zoals hij ook de hele kunstwereld, 

met museums en kunsthandel in zijn hemd zette toen hij zich uitriep 

als de directeur en de curator van zijn eigen imaginaire museum dat 

hij ook even imaginair failliet liet gaan. Net als Duchamp ijverde 

Broodthaers voor een nieuwe benadering van de kunst en voor het 

losrukken van de kunst uit de museale klauwen. Om met name dat 
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laatste in de verf te zetten, "bezette" hij in 1968 het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. 

Omgekeerd exposeerde hij het meest uiteenlopende werk in zijn eigen woning in de Belgische 

hoofdstad en riep die woning uit tot het "Musée d'Art moderne - Département des Aigles". Onder 

voorwerpen als prentkaarten - waar aan de kunstfactor ervan getwijfeld zou kunnen worden - 

voegde hij het bordje "Dit is een kunstwerk" toe, een hommage tevens aan de door hem 

bewonderde magische realist René Magritte en diens vermaarde "Ceci n'est pas une pipe". 

  

Op de tentoonstelling komt Marcel Broodthaers in al zijn grootsheid tevoorschijn als een geniaal 

artiest die in twaalf jaar tijd een oeuvre tot stand bracht, totaal vernieuwend en niet in een hokje 

onder te brengen, waarvan de invloed tot vandaag merkbaar is. 

  

 Kosten: € 79, - Incl: vervoer met luxe touringcar, reader, entrees, rondleiding 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


