
VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEK

43  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2014

Portret van 
Marie Jeanne 
Puissant

‘Alexander Roslin. 
Macht, aanzien, 
rijkdom. De 
heersende klasse 
voor de koppen gingen rollen,’ twitterde Rijksmuseum 
Twenthe om bekendheid te geven aan zijn tentoonstelling over 
de 18de-eeuwse Franse portrettist Alexander Roslin. Het 
museum schetst een beeld van de kunstenaar en zijn milieu: 
‘Een tijdsbeeld van rijkdom, macht en aanzien voordat de 
Franse Revolutie hier een einde aan maakte. Roslin en zijn 
tijdgenoten wisten niet dat het zwaard van Damocles boven 
hun gepoederde nekken hing, maar wij weten dat wel. Met 
de kennis die we nu hebben, zien we de portretten van de 
Europese vorstenhuizen in een nieuw licht.’ De aanleiding 
voor deze tentoonstelling was het paar portretten dat het 
museum in 2008 met steun van de Vereniging Rembrandt 
kocht. Te zien tot en met 12 april 2015. 

Ultimate 
Painting No. 39

Liefhebbers 
van naoorlogse 
Amerikaanse 
kunst komen deze 
winter goed aan 
hun trekken. Het 
Gemeentemuseum 
in Den Haag toont 
een groot overzicht 
van het werk van Mark Rothko en Museum Kröller-Müller 
wijdt een expositie aan Amerikaanse kunst van de avant-garde 
uit de jaren zestig. In deze periode werd de toon aangegeven 
door minimal art en conceptual art, stromingen waarin idee en 
betekenis belangrijker waren dan de materiële vorm van een 
kunstwerk. In de tentoonstelling in Otterlo, Sufficient Force, 
is werk te zien van kunstenaars als Donald Judd, Carl Andre, 
Dan Flavin, Sol LeWitt en Richard Serra. Ook Ad Reinhardts 
Ultimate Painting No. 39 een doek dat vier jaar geleden  
dankzij een bijdrage van de Vereniging Rembrandt (met steun 
uit het Titus Fonds), kon worden verworven, ontbreekt niet. 
Nog tot en met 22 maart 2015.

GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

In 2015 siert Pieter Gallis  
uw Rembrandtkaart

Welke aankoop uit 2013 wilt u zien op de Rembrandtkaart van 
2015? De afgelopen weken hebt u uw voorkeur kunnen uitspreken 
via onze website. Al snel werd duidelijk dat Festoen met bloemen 
en fruit van Pieter Gallis, aangekocht door het Westfries Museum 
met steun van de Vereniging Rembrandt en haar BankGiroLoterij 
Aankoopfonds, de grote favoriet is van de leden. 

In totaal zijn meer dan 2000 stemmen uitgebracht. Het festoen van 
Pieter Gallis won met 280 stemmen verschil. Leden van de Vereniging 
kozen voor dit werk omdat:
‘Dit bloemstilleven een prachtige compositie vertoont met een  

intense kleurstelling. Zeer goed te gebruiken voor de kaart!’
‘Het een vreugde voor het oog is, telkens als ik de  

Rembrandtkaart gebruik’
‘Ik van dit soort kleurrijke stillevens altijd intens geniet’
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Festoen met bloemen en fruit

Pieter Gallis. Aanwinst voor het Westfries museum, Hoorn

NB. Uw persoonlijke
Rembrandtkaart wordt u 
in december, na ontvangst 
van de door u verschuldigde 
contributie, toegestuurd. 

Previewweek Philipsvleugel 
Rijksmuseum drukbezocht
Van zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 oktober konden de leden 
van de Vereniging Rembrandt op vertoon van hun Rembrandt-
kaart de fototentoonstelling Modern Times. Fotografie in de 20ste 
eeuw nog voor de officiële opening bezoeken. Ruim 1000 leden 
genoten van deze exclusieve ontvangstweek.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest het museum gedurende 
deze previewweek te bezoeken: de tentoonstelling is te zien tot en 
met 11 januari 2015. Naast de recent door de Vereniging gesteunde 
foto Church Door, Hornitos (1940) van Edward Weston, maken ook 
Sanne Sannes’ met steun van de Vereniging Rembrandt en haar Titus 
Fonds aangekochte dummy voor Dagboek van een erotomaan en  
andere foto’s (ca. 1960-67) en het in 2010 gesteunde Gezicht vanaf de 
Pont Transbordeur, Marseille (1929) van László Moholy-Nagy deel uit 
van de tentoonstelling.


