
Een monument voor het  
vluchtige ogenblik
Impressionistisch beeld van Rosso naar Museum Boijmans Van Beuningen

 Medardo Rosso (1858-1928) keerde in de loop 
van zijn carrière verschillende keren terug 
naar werken van zijn hand en maakte daar 

niet zozeer kopieën van als wel varianten. Ook al 
 gebruikte hij daarbij steeds hetzelfde gipsen model, 
toch zijn de versies (die in Rosso’s geval kunnen 
 worden gezien als momentopnames, visioenen) nooit 
hetzelfde en verschillen ze qua grootte, kleur, expressie 
en zelfs compositie. Daarmee zijn het tegelijkertijd 
werken in oplage en unieke kunstwerken binnen een 
reeks, uitgevoerd in verschillende materialen en met 
steeds andere uiterlijke kenmerken die ontstonden  
in de loop van het ontstaansproces. Bovendien had 
Rosso de gewoonte om hetzelfde werk verschillende 
titels te geven en anders te dateren, waardoor het 
 onderscheid tussen origineel en kopie nog meer 
 vervaagde. De kunstenaar bleef voortborduren en 
 variëren op zijn werk, dat van naturalistisch opschoof 
naar veranderlijke ‘impressies’. Van Femme à la voilette 
(Vrouw met sluier), misschien wel het meest emblema-
tische werk van Rosso, bestaan zes versies, naast het 
gipsen origineel dat zich in het Middelheim museum 
in Antwerpen bevindt.

 Het thema dat Rosso uitwerkte in Femme à la 
 voilette raakt aan de kern van zijn pogingen ‘een 
 monument voor het vluchtige ogenblik’ te scheppen. 
Rosso probeerde verscheidene malen het vluchtige 
beeld te vangen van een vrouw die de trappen van 
een kerk in Parijs afdaalt. In de loop van ruim 28 jaar 
probeerde de kunstenaar dit emotioneel beladen 

beeld tot uitdrukking te brengen, en deze variant uit 
1923 is zijn laatste voltooide poging daartoe.1 Ondanks 
Rosso’s typische benadering van de reproductie van 
beeldhouwwerken (hij maakte zo’n 200 sculpturale 
versies van hooguit 35 verschillende onderwerpen) is 
de grootste uitdaging niet om een uniek en origineel 
afgietsel te verwerven, als wel om er überhaupt één te 
vinden.

KRISTALHELDERE HERKOMST

Femme à la voilette wordt beschouwd als een van 
Rosso’s meesterwerken en de herkomst van deze laatste 
 variant is vanaf het begin kristalhelder. Het werd samen 
met nog elf andere sculpturen in augustus 1923 door 
Luigi Bergamo gekocht van de kunstenaar zelf. 
Bergamo, een goede vriend van Rosso, had het plan 
opgevat een Rosso-museum in te richten in zijn villa 
in Stresa aan het Lago Maggiore, maar na een aantal 
ongelukkige investeringen verloor hij zijn kapitaal en 
moest hij het merendeel van zijn bezittingen van de 
hand doen. Hij verkocht de negentien werken van 
Rosso in zijn verzameling aan een rijke verzamelaar 
uit Biella, Edoardo Gili. Na diens overlijden in 1946 
bleef Femme à la voilette in het bezit van de familie tot 
begin jaren 1980, toen het werk door Gili’s weduwe 
werd verkocht aan de Galleria Philippe Daverio in 
Milaan. Daarna wisselde het werk nog verschillende 

Impression de Boulevard, Femme à la voilette van Medardo 
Rosso is een beeld dat zich niet in één keer blootgeeft. 
Het eerste dat opvalt is het hoofd en de beweging die dit 
beeld typeert, dan details als de jurk, de hoed, de zweem 
van een glimlach. Net als de impressionistische schilders 
uit zijn tijd probeerde Rosso de meest vluchtige momenten 
en ongrijpbare details vast te leggen. De collectie van 
Museum Boijmans Van Beuningen vormt de ideale 
omgeving voor de  presentatie van zijn werk. 

Impression de Boulevard, Femme à la voilette
Medardo Rosso (Turijn 1858-1928 Milaan)
1923 (1895). Was over gips, H 72,1 cm, B 60,3 cm, D 29,8 cm
Bijdrage: € 600.000, waarvan € 100.000 uit het 
Dura Kunstfonds en € 20.000 uit het Themafonds 
Beeldhouwkunst
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Rosso’s Impression de Boulevard, Femme à la voilette is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Dura 
Kunstfonds en haar Themafonds Beeldhouwkunst, Mondriaan 
Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds (mede dankzij het 
Breeman Talle Fonds), Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, 
de BankGiro Loterij, De G.Ph. Verhagenstichting, Stichting 
Dorodarte, particuliere begunstigers uit de Kring Van Eyck en het 
Gezelschap Bas Jan Ader.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    BEELDHOUWKUNST
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‘Ik heb geprobeerd 
een impressie van de 
Boulevard te geven, 
de gelaatstrekken 
van een vrouw, 
waargenomen in het 
vluchtige tijdskader 
van een fractie van 
een seconde’



keren van eigenaar, tot het in 2010 werd verkocht aan 
een prestigieuze particuliere collectie in de Verenigde 
Staten.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Framing 
Sculpture: Brancusi, Rosso, Man Ray van conservator 
Peter van der Coelen en mijzelf in Museum Boijmans 
Van Beuningen werd het werk in 2014 te leen gevraagd. 
Het idee hierachter was om deze in was uitgevoerde 
versie van een van de meest emblematische werken 
van de kunstenaar niet alleen in de tentoonstelling 
op te nemen, maar het daar ook te plaatsen naast 
een kleine, zelden tentoongestelde reeks van Rosso’s 
bewerkte foto’s van Femme à la voilette: het zien vanuit 
de visie (en de bedoelingen) van de kunstenaar zelf, 
zou het kunstwerk een nieuwe, onconventionele aan-
blik geven.

SCHILDERACHTIG EFFECT

Enigszins vergelijkbaar met impressionistische 
schilderijen die de bezoeker aanvankelijk met een 
nogal onleesbare vorm confronteren als gevolg van 
de trillingen van het licht, onthult Femme à la voilette 
zich geleidelijk. Het hoofd is het eerste dat opvalt, 
en daarmee de hele beweging die dit vluchtige beeld 
typeert. Vervolgens komen de details naar voren, 
de jurk, mogelijk een glimlach, die tegelijkertijd ge-
prononceerd en vervaagd zijn als in een terugkerende 
droom of een beeld dat je je net niet meer voor de 
geest kunt halen. Zo probeerde de kunstenaar de 

De tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man 
Ray – Framing Sculpture die vorig jaar in 
Museum Boijmans Van Beuningen was  
te zien, werd ingeluid met een gedicht 
van Dichter des Vaderlands Anne Vegter. 
Voor de viering van de bijzondere aankoop 
van Femme à la voilette van Rosso is de 
Utrechtse dichter Ingmar Heytze gevraagd. 
Het gedicht, dat door Heytze werd voor-
gedragen tijdens de presentatie, is ook op 
zaal te lezen.

Achter de voile

Als hij een portret maakte, ging het nooit
alleen maar om het hoofd, dat immers ook
een lichaam heeft en een omgeving, 
een groter geheel van lijnen dat zich niet 
laat onderdrukken: waar hij het zag, wanneer, 
de indruk die hij van dit alles kreeg. 

Hij zei: ‘Een beeld dat zich niet bezighoudt 
met licht, behoort er niet te zijn.’ 
Hij zei: ‘Mijn beelden nemen geen ruimte 
in, ze maken ruimte vrij.’ 
Hij zei: ‘Er is geen ruimte zonder licht.’ 

Ik zeg niets terug. Wie ben ik helemaal, 
wat heeft het eigenlijk met mij te maken. 
Ik liep de trap af, volmaakt onwetend 
dat hij me zag. Misschien dat ik iets voelde, 
achteraf, voor ik verdween, mijn eigen leven 
in, vergeten op die beweging na – maar 

ik heb nooit in die gulzige ogen gekeken, 
zijn handen op mijn gezicht gevoeld 
of voor de foto geposeerd. Hij trok 
de sluier van ons moment en gaf het door, 
ik niet. De rest is tijd en schaduw,
licht en ruimte, gips en was.

Ingmar Heytze

Rosso in Nederland

Tot de aankoop van Impression de Boulevard, Femme à 
la voilette waren er slechts twee, wat kleinere beelden 
van Rosso in Nederlands openbaar kunstbezit, beide 
in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Dat is op-
merkelijk, want de grootste Rosso-verzamelaar en 
 promotor uit de eerste helft van de 20ste eeuw was een 
Nederlandse: de Utrechtse kunstenares en schrijfster 
Etha Fles (1857-1948). De twee wat kleinere werken  
in Otterlo zijn beide afkomstig uit haar bezit. Met de 
Femme à la voilette is Rosso nu bijzonder sterk vertegen-
woordigd in de Collectie Nederland.

34  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015



omringende ruimte te bedwingen door haar binnen 
het geheel van het nu te trekken. Rosso noemde dat: 
de ruimte bevrijden. Maar anders dan het werk van 
de impressionisten is zijn kunst niet ván licht, maar 
vóór het licht gemaakt en reageert ze op de voort-
durende veranderingen daarin. Door zijn materiaal te 
demate rialiseren en vanuit een uniek standpunt weer 
te geven, probeerde Rosso met sculpturale middelen 
een schilderachtig effect te bereiken.

Mede dankzij het licht krijgen Rosso’s figuren 
een eigen karakter en komen ze ook meer tot leven. 
Margaret Scolari Barr, die het werk in 1963 opnam 
in een legendarische tentoonstelling in het Museum 
of Modern Art in New York, geeft een prachtige be-
schrijving van de wijze waarop zij de vrouw en haar 
kleding waarnam: ‘De vrouwelijke trekken worden 
verzacht en versmelten met de rand van de hoed door 
een dunne voile die strak onder de kin is vastgebonden, 
zoals toen mode was. Een keurige jabot valt golvend 
omlaag vanaf haar hals, de pofmouwen lopen over in 
de achtergrond en in de vage versieringen van de hoed 
op een rijkgevarieerde, levendige manier vol nuances 
die uitgesproken impressionistisch is. De omfloerste 
gelaatstrekken van de langslopende dame worden 
 alleen zichtbaar door nog eens te kijken, zuiver en 
onaangetast door de kunstig transparante plooien 
van natte chiffon die de donne velate van Italiaanse 
beeldhouwers als Benzoni en Spinazzi kenmerkt’.2 

Rosso’s werken kunnen beter in relationele termen 
worden ervaren dan in absolute. De kunstenaar 
toonde zijn beeldhouwwerken bij voorkeur naast 
foto’s, tekeningen, bloemen, kopieën van Griekse 
beelden en, het allerbelangrijkst, schilderijen. Om de 
invloedrijke Franse kunstcriticus Louis Vauxelles te 
citeren: ‘Dit impressionisme, in de oorspronkelijke, 
diepe betekenis van het woord, probeert net als de 
Monets en Pissarro’s dat deden, de meest vluchtige, 
de meest ongrijpbare aspecten vast te leggen: de 
glimlach, de schaduw van melancholie die over een 
gezicht trekt, zorgen, tederheid, de zwevende cadans 
van lopen, de zwierende rok, de streling van een 
jurk’.3

In die zin is de laatste, voltooide versie van Rosso’s 
Femme à la voilette eindelijk thuisgekomen. Op zijn 
plek naast Cézannes Landschap bij Aix met de Tour de 
César uit 1895 (het jaar waarin Rosso Femme à la voilette 
bedacht) behoort de sculptuur nu tot een grotere 
groep kunstwerken in de collectie van onder anderen 
Degas, Maillol, Minne en Rodin die een ideale context 
vormen voor een uitgebreide presentatie van Rosso’s 
oeuvre.4

s

Francesco Stocchi

Conservator moderne en hedendaagse kunst

Vertaald uit het Engels door Maaike Post en Arjen Mulder 

Femme à la voilette en 
Bambina ridente
Medardo Rosso
voor 1914. Foto, 6,3 x 3,4 cm
GALLERIA INTERNAZIONALE 

D’ARTE MODERNA, VENETIË

Femme à la voilette
Medardo Rosso
na 1897. Foto van een foto, 
17,3 x 13,1 cm
PARTICULIERE COLLECTIE

Noten

1. Rosso zelf omschreef Femme 
à la Violette (1893) aldus: ‘Ik 
heb geprobeerd een impressie 
van de Boulevard te geven, de 
gelaatstrekken van een vrouw, 
waargenomen in het vluchtige 
tijdskader van een fractie van 
een seconde, een vrouw die 
precies is weergegeven zoals  
ik haar toen zag. Dit is mijn 
opvatting van kunst, die in  
de woorden van de dichter  
kan worden omschreven als 
“een monument voor het  
moment”.’ Interview met de 
Daily News, 23 februari 1906.

2. M. Scolari Barr, Medardo Rosso, 
tent. cat. New York (The  
Museum of Modern Art) 1963.

3. L. Vauxelles, Le Petit Journal, 
5 oktober 1907.

4. Rosso zocht altijd naar manieren 
om zijn beeldhouwwerken te 
combineren met schilderijen. 
Voor de Salon d’Automne van 
1904 maakte hij de beroemde 
foto van zijn in was uitgevoerde 
Enfant à la Bouchée de pain 
(Kind in de gaarkeuken, 1897) 
vóór het schilderij Les Baigneurs 
(1890-91) van Cézanne dat  
zich nu in de Hermitage in 
Sint-Petersburg bevindt.
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