Bonnefantenmuseum presenteert Weltsichten: het landschap verbeeld in zes eeuwen
kunst
Op zondag 23 februari opent de tentoonstelling Weltsichten het landschap verbeeld in zes
eeuwen kunst (22.02.2014 – 01.06.2014). Deze reizende tentoonstelling voert de
toeschouwer mee langs ruim 100 kunstwerken (schilderijen, fotografie en videokunst)
waarbij verrassende kunsthistorische ontwikkelingen aan bod komen. Weltsichten is een
samenwerking tussen de Ruhr Universiteit Bochum (collectie Situation Kunst voor Max
Imdahl) en het Bonnefantenmuseum.
Landschap in de kunst
Er is nauwelijks een artistiek medium te noemen waarin de relatie tussen de mens en zijn
omgeving zo sterk spreekt als in de landschapskunst. Vaak fungeert het als klankbord voor
individuele gemoedstoestanden en maatschappelijke stromingen. Het toont het
wereldbeeld van de kunstenaar en zijn sociale context. In Weltsichten begint het verhaal
met het ontstaan van het landschap als zelfstandig genre en eindigt in de actualiteit met
fotografie en videokunst. De kunstwerken uit de collectie van Situation Kunst (voor Max
Imdahl) gaan in de tentoonstelling een inhoudelijke verbinding aan met de collectie van het
Bonnefantenmuseum, waardoor beide in een nieuw licht worden geplaatst.
Schilderkunst en fotografie
De schilderijen in Weltsichten beslaan een periode vanaf de 15de eeuw tot het heden. In de
tentoonstelling zien we de Europese landschapsschilderkunst langzaam ontluiken vanuit de
religieuze schilderijen uit de collectie Vroeg-Italiaanse en Zuid-Nederlandse schilderkunst
van het Bonnefantenmuseum. Bevond het landschap zich aan het einde van de
Middeleeuwen nog letterlijk op de achtergrond, in de eeuwen daarna ontwikkelt het zich tot
een volwaardig thema. De schilderkunst uit de 17de eeuw is ruim vertegenwoordigd met
kunstenaars als Jan van Goyen, Adam Willaerts en Jacob van Ruisdael uit de collectie van
Situation Kunst (voor Max Imdahl). Vanaf het begin van de 17de eeuw beeldde men graag
het inheemse Hollandse landschap af. Naast de verbeelding van het inheemse landschap ligt
er vaak nadruk op de nietigheid van de mens in deze schilderijen. De hedendaagse en
moderne kunst in de tentoonstelling wordt gedomineerd door tekenen van de
industrialisatie en technologische vooruitgang die de mens in gang heeft gezet. Daarnaast is
de ontwikkelingsgang van abstractie en experimenteel materiaalgebruik te zien.
De deelpresentatie op de derde verdieping van het museum bestrijkt een kleine eeuw
landschapsfotografie. Het thema landschap is van alle tijden, maar dit relatief nieuwe
medium daagt de kunstenaar heel direct uit om een standpunt in te nemen ten opzichte van
zijn omgeving. De vroegste foto is een zilvergelatinedruk uit 1927 van André Kertész en de
meest recente een groot formaat digitale print uit 2007-2008 van Thomas Florschuetz. In
een notendop illustreren deze twee fotografen de introductie en ontwikkeling van het

medium zelf en het landschap in de fotografie. Bij de tentoonstelling verscheen een
catalogus, te koop in de Museum Shop voor 24,95 euro.
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