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De Grote Verandering
Revoluties in de Russische schilderkunst 1895-1917
Een uitzonderlijke tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum Maastricht.

De Russen komen! Vanaf 12 maart 2013 ademt het Bonnefantenmuseum
de sfeer van de revolutionaire culturele bloei van Rusland aan het einde
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Het land bruiste
van de ongekende economische en culturele veranderingen en zinderde van de
grote ommezwaai die in de lucht hing. Meer dan 80 schilderijen uit verschillende
Russische museumcollecties, waaronder het befaamde Tretyakov Museum in
Moskou en het Russisch Museum in Sint-Petersburg, illustreren deze –ten
onrechte- weinig bekende periode, waarin de toon werd gezet voor de Russische
avant-garde en voor de veranderingen in de Europese kunst.
Schilderijen van bekende grootheden zoals Kazimir Malevich, Vladimir Tatlin en
Wassily Kandinsky worden getoond naast werk van minder bekende kunstenaars

als Natalia Goncharova, Ilya Mashkov, Vasili Denisov en Aristarkh Lentulov. Het
gaat om stuk voor stuk expressieve, kleurrijke en veelal figuratieve schilderijen
die voor een deel nog nooit buiten Rusland getoond zijn. De sfeer van de salons
in Moskou en Sint-Petersburg van zo’n 100 jaar geleden wordt opgeroepen door
flankerende presentaties van foto's, muziek, filmbeelden en teksten. Het
randprogramma zal onder meer bestaan uit “Soirées Russes” met muziek-,
theater- en dansvoorstellingen.
De tentoonstelling De Grote Verandering. Revoluties in de Russische
schilderkunst1895 - 1917 is bijzonder vanwege de combinatie van de exclusiviteit
van de werken, de sfeer van een (kunstenaars)samenleving aan de vooravond
van de revolutie en de historische avant-garde, en de subtiele relaties met ons
huidige culturele klimaat.
Bonnefantenmuseum Maastricht: 12 maart – 11 augustus 2013

Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Nederland-Rusland jaar
2013 en wordt mede mogelijk gemaakt door o.a.:

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250
Maastricht
Nederland
T +31 (0)43 329 01 90
info@bonnefanten.nl

www.bonnefanten.nl
geopend van dinsdag tot zondag, 11:00 – 17:00 uur

