
De Duitse schilder  
Neo Rauch mag worden  
gerekend tot de meest toon
aangevende kunstenaars van 
dit moment. Als exponent 
van de zogeheten Neue 
Leipziger Schule werkt 
Rauch in een zeer eigen 
surrealistische stijl, waarin 
traditie en moderniteit op 
virtuoze wijze zijn geïnte
greerd. Hij spiegelt ons de 
wereld voor als in een 
theater, een theatrum mundi, 
met zelfverzonnen decors en 
figuren die een rol spelen in 
een verhaal dat geschiedenis 
en actualiteit onlosmakelijk 
met elkaar verbindt. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST
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 Het theatrum mundi van Neo Rauch
Een blikvanger voor de collectie van Museum de Fundatie 

Gewitterfront
Neo Rauch
2016. Olieverf op doek, 150 x 100 cm 
Bijdrage: € 100.000, waarvan  
€ 50.000 uit het Titus Fonds
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN 

HEINO/WIJHE

Gewitterfront is verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij 
haar Titus Fonds, de BankGiro Loterij, het 
Mondriaan Fonds en het VSBfonds.



 Met zijn collageachtige composities becom-
mentarieert Rauch op persoonlijke wijze de 
complexiteit van het leven in de 20ste- en 

21ste-eeuwse maatschappij. Zijn werk bevindt zich in 
belangrijke internationale collecties van moderne 
kunst, met name in Duitsland en de Verenigde Staten, 
waaronder het Hamburger Bahnhof-Museum für 
Gegenwart in Berlijn, het Solomon R. Guggenheim 
Museum in New York en het Museum of Modern Art 
in New York.

Het internationale belang van de schilderkunst van 
Neo Rauch wordt ook in Nederland algemeen erkend. 
In 2002 won hij de prestigieuze Vincent van Gogh 
Biennial Award for Contemporary Art in Europe, wat 
resulteerde in een solotentoonstelling in het Bonne fan-
tenmuseum in Maastricht. Daarnaast hebben verschil-
lende kunstmusea in Nederland meermalen werk van 
Neo Rauch getoond op groepsexposities. Aankopen 
door Nederlandse musea bleven daarbij echter zeer 
beperkt. Het Bonnefantenmuseum en het Gemeente-
museum in Den Haag bezitten elk een vroeg werk op 
papier en in de collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam bevindt zich werk van Rauch in een  
kunstenaarsboek en een olieverfschilderij uit 2005. 

Kunstvragen 

Marloes van Leersum (37 jaar)
Verantwoordelijk voor de marketing bij de Vereniging Rembrandt, 
lid sinds 2017 

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Mijn vroegste herinnering is een bezoek aan 
het Van Gogh Museum. Mijn vader, die een 
studie kunstgeschiedenis volgde, moest een 
schilderij bestuderen voor een werkstuk en 
nam mij mee. Ik herinner me vooral dat hij er 
wel erg lang over deed.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Vier jaar geleden hebben we in een galerie 
een grote foto van Bernhard Hartmann ge-

kocht van operatheater Il Fenice in Venetië. Hartmann fotografeert 
lege theaters, ateliers en andere plaatsen waar kunst wordt gemaakt.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik kom graag in het Picassomuseum in Barcelona. Een mooi pand, 
gelegen in een leuk gedeelte van de stad, met een collectie waarin 
je heel goed het maakproces van de kunstenaar kunt zien. En de 
National Portrait Gallery in Londen. Zo’n verzameling portretten is 
een fantastische manier om de geschiedenis van een land te leren 
kennen.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Fotografie wordt altijd vluchtig genoemd, maar de fotograaf Daniel 
Cohen laat mensen in zijn project Slowtime vijf minuten stilzitten. 
Hij werkt met een ‘gaatjescamera’ die een lange belichtingstijd 
nodig heeft. Je kunt erover discussiëren in welk museum zijn werk 
zou passen.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘Zeker 25 jaar geleden bezocht ik een tentoonstelling in Londen 
met de waterlelies van Monet. Die grote doeken maakten een 
enorme indruk. En dit jaar zag ik op de Biënnale in Venetië de  
tentoonstelling van Damian Hirst in Palazzo Grassi – ik heb zelden 
zo de slappe lach gehad in een museum.’

Waarom bent u gaan werken bij de Vereniging Rembrandt?
‘Voor mij als dochter van een kunstenares en een econoom vielen 
de puzzelstukjes in elkaar met deze baan. Ik werk er graag aan mee 
dat musea hun rol in de maatschappij kunnen blijven spelen en wil 
ook dat mensen weten dat het kunstbezit in Nederland een goud-
mijn is.’

Wat zou u graag uit uw eigen verzameling aan een museum 
willen schenken, om iedereen van mee te kunnen laten genieten?
‘Een schilderij van mijn moeder in Singer Laren! Zij schildert  
abstracte landschappen en zou er heel gelukkig mee zijn als een 
van haar werken in het museum hing...’
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Papillons
Francis Picabia
1929. Olieverf op doek, 117 x 90 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN HEINO/WIJHE



Gewitterfront is dus het tweede olieverfschilderij van Neo 
Rauch in een openbare kunstcollectie in Nederland 
en het enige voorbeeld van zijn recente werk. 

‘ALLES WAT KARAKTER VERTOONT’

De verzameling van Museum de Fundatie vindt zijn 
oorsprong in de privécollectie van Dirk Hannema 
(1895-1984), oud-directeur van Museum Boymans in 
Rotterdam. In 1964 bracht deze verzamelaar de kunst-
werken onder in de Stichting Hannema-de Stuers 
Fundatie. De collectie was geen afgerond geheel. Het 
was Hannema’s bedoeling om deze door aankopen en 
schenkingen uit te breiden. Daarbij ging zijn belang-
stelling uit naar ‘alles wat esthetisch boeit, uit welk 
tijdperk of van welk volk ook, naar alles wat karakter 
vertoont, wat oprecht zich openbaart, waar spanning 
in zit, waaruit een persoonlijkheid of het wezen van 
een periode spreekt’. Na Hannema’s dood in 1984 
bleef dit principe leidend in het verzamelbeleid van 
Museum de Fundatie.

Gewitterfront van Neo Rauch past om verschillende 
redenen zeer goed in de collectie van het museum. 
Met zijn surrealistische signatuur staat het schilderij 
recht in lijn met Papillons van Francis Picabia uit 1929, 

een ander hoogtepunt in de verzameling, waaraan het 
doek van Rauch ook in iconografische zin verwant is. 
De manier waarop het werk van Rauch dat van Picabia 
als het ware de 21ste eeuw inleidt, zoals omgekeerd 
het werk van Picabia dat van Rauch doet wortelen in 
de 20ste eeuw, is exemplarisch voor de wijze waarop 
de solitaire parels in de collectie van Museum de 
Fundatie decennia en soms eeuwen overspringende 
verbindingen aangaan. Daarnaast is het schilderij  
van Rauch een waardevolle aanvulling op twee Duitse 
hoogtepunten in de museumcollectie, namelijk De 
schepping van de paarden (1913) door Franz Marc en 
Landschap met opkomende zon (1920-27) door Max 
Pechstein.

HUIS VOOR DUITSE KUNST

Museum de Fundatie heeft zich de afgelopen jaren 
nadrukkelijk gepresenteerd als huis voor Duitse kunst. 
De reden hiervoor, behalve de aanwezigheid van  
bovengenoemde schilderijen en andere Duitse werken 
in de collectie, is het feit dat de Fundatie de artistieke 
nalatenschap van Paul Citroen beheert. Citroen,  
geboren en getogen in Berlijn, was als kunstenaar  
en kunsthandelaar in de jaren tien en twintig van de 
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De schepping van de paarden
Franz Marc
1913. Aquarel en gouache op papier, 45 x 40 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN HEINO/WIJHE

Landschap met opkomende zon 
Max Pechstein
1920-27. Olieverf op doek, 39 x 39 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN HEINO/WIJHE



vorige eeuw nauw betrokken bij de Duitse kunst, in 
het bijzonder bij Berlin-Dada en Bauhaus. Via schen-
kingen zijn intussen ook enkele werken verkregen van 
John Heartfield (Helmut Herzfelde), Werner Tübke 
en Barbara Klemm. Gewitterfront bekrachtigt het 
Duitse aandeel in de collectie van de Fundatie op het 
gewenste topniveau.

Museum de Fundatie verankert met de aankoop van 
het schilderij door Rauch ook beeldende kunst die 
expliciet staat voor maatschappelijke betrokkenheid 
– zoals de afgelopen jaren tot uitdrukking gebracht in 
het expositiebeleid – stevig in zijn collectie. Daarmee 
geeft het museum invulling aan Hannema’s criterium 
dat kunst ‘het wezen van een periode’ moet vertegen-
woordigen.

COMPLEX EN ASSOCIATIEF BEELD

Met Gewitterfront spiegelt Rauch zijn verbondenheid 
met (Oost-)Duitsland, zijn geboortegrond en bron van 
inspiratie, aan zijn twijfel over de (Europese) toekomst. 
Het doek met de geknielde tamboer in 19de-eeuws 
uniform refereert onder meer aan de nachtvlinders in 
het bekende gedicht van Goethe, die worden aange-
trokken door het vuur, aan de al even bekende roman 
Die Blechtrommel van Günter Grass en aan de iconische 
knieval van Willy Brandt in het getto van Warschau  
in 1970, als symbolische boetedoening voor de Joden- 
ver volging door de nazi’s. Daarmee levert Gewitterfront 
een complex en associatief beeld van onze geschiede-
nis en een kritische blik op de toekomst.

Vanaf 20 januari tot en met 3 juni 2018 wijdt 
Museum de Fundatie een omvangrijke overzichts-
tentoonstelling aan de schilderijen van Neo Rauch. 
Museum de Fundatie is de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds), de BankGiro 
Loterij, het Mondriaan Fonds en het VSB Fonds 
dankbaar voor de ondersteuning bij de verwerving 
van Gewitterfronts

Ralph Keuning

Directeur Museum de Fundatie 
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De knieval van  
Willy Brandt in het 
ghetto van Warschau

De trommelende Oscar uit de film  
Die Blechtrommel (1979) naar de gelijknamige 

roman van Günter Grass (1959) 

©
 ulllstein bild – Sven Sim

on
©

 ulllstein bild – Pressefoto K
inderm

ann


