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Lisse 2 oktober 2014

360 jaar na Fabritius:
Daar komen de Putters!
Ruim 40 kunstenaars tonen nieuw werk in de Hommage aan Carel Fabritius en zijn Puttertje.
Kunstenaars van nu laten zich inspireren door dit geliefde meesterwerk en de schilderkundige
belofte van Fabritius.
De ontploffing van het salpeter- en zwavelmagazijn ’t Secreet van Hollandt ontnam de pas 32-jarige
Carel Fabritius het leven en verwoestte zijn atelier in Delft, met de nieuwste serie schilderijen. Het
Puttertje is één van slechts 12 overgebleven werken van deze talentvolle kunstenaar. Het is een
stille getuige van wat schilderkundig te gebeuren stond en door de ramp in 1654 voortijdig tot
stilstand kwam.
360 jaar na de Delftse Donderslag brengen tientallen professionele kunstenaars een hommage aan
de te vroeg gestorven schilder en het Puttertje. Met als enige richtlijn het formaat van het originele
paneel (33,5 x 22,8 cm) zijn de kunstenaars – van bekend tot opkomend talent, jong en wat ouder –
uitgenodigd nieuw werk te maken naar eigen en eigentijds inzicht. De variatie in aanpak en stijl zal
360 graden weerklank bieden aan dit icoon uit de Gouden Eeuw.
Daar komen De Putters! start in oktober 2014 met de Ouverture in kasteel Keukenhof in Lisse. In
de oorspronkelijke kamers zal een selectie van de eerste hommages aan Fabritius en het Puttertje te
zien zijn. De ouverture is op afspraak te bezichtigen. Er worden rondleidingen gegeven in de
periode van19 oktober 2014 – 31 januari 2015.
De persrondleiding vindt plaats op 20 oktober om 11.00 uur op Kasteel Keukenhof te Lisse.

Hommage
De kunstenaars Rens Krikhaar en Leonard van de Ven zijn gestart met het kunstinitiatief vanuit
hun concept Hommage: voorbeelden uit de kunstgeschiedenis benutten om tot een hedendaags
beeld te komen, in de vorm van een hommage aan een meester of een meesterwerk.
Daar komen De Putters! is de eerste hommage, gebaseerd op ‘Het Puttertje’ (1654) van Carel
Fabritius (1622–1654). De geringe omvang van dit paneel (33,5 x 22,8 cm) geeft ruimte om
direct groots uit te pakken met een omvangrijke groep professionele kunstenaars en sterk
uiteenlopende hommages aan het Puttertje en aan het ontluikende meesterschap van Fabritius.
Deelnemende Kunstenaars
De uitgenodigde kunstenaars stonden voor de uitdaging een hommage te brengen aan de te vroeg
gestorven Fabritius en het Puttertje met als enige richtlijn het formaat van het originele werk:
33,5 x 22,8 cm. De uitgenodigde kunstenaars zijn professioneel werkzaam als kunstenaar.
Kunstenaars:
Philip Akkerman, Manu Baeyens, Jef Bosman, Giovanni Dalessi, Marit Dik, Jeffrey Dunsbergen,
Carina Ellemers, Anne Forest, Frans Franciscus, Diederik Gerlach, Hans van der Ham, Niek
Hendrix, Roos Holleman, Roza Horowitz, Edwin Jans, Thijs Jansen, Nour-Eddine Jarram,
Joncquil, Jakob de Jonge, Kees Koomen, Rens Krikhaar, Gijs van Lith, Yuri Lunacharsky / Topp
& Dubio, Hidenori Mitsue, JanPeter Muilwijk, Jans Muskee, Sven Nibbeling, Pepijn van den
Nieuwendijk, Olphaert den Otter, Erik Pape, Micha Patiniott, Hélène Penninga, Simon
Schrikker, Sandro Setola, Machteld Solinger, Frans van Tartwijk, Rutger van der Tas, Koen
Taselaar, Elizabeth de Vaal, Irene Veltman, Leonard van de Ven, Rob Verf, Petra Werlich en
Albert Zwaan.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met afbeeldingen van alle werken.
website: www.dehommage.nl
www.kasteelkeukenhof.nl
adres: Kasteel Keukenhof, Keukenhof 1, 2161 AN Lisse, adres voor navigatie: Stationsweg 47, Lisse
Telefoon: 0252 - 750690
mailadres: info@dehommage.nl

charlotte.ebers@kasteelkeukenhof.nl
Partners:

Missie Stichting Kasteel Keukenhof
Kasteel Keukenhof is een 230 hectare tellend, 17e eeuws landgoed in Lisse met daarop
18 rijksmonumenten. Bij Kasteel Keukenhof zijn er naast 12 medewerkers, circa 180 vrijwilligers
werkzaam. De Stichting Kasteel Keukenhof heeft als missie het kasteel en het landgoed in hun
oorspronkelijke staat te herstellen, open te stellen voor culturele activiteiten en te behouden voor
volgende generaties.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Meer informatie over dit persbericht is desgewenst te verkrijgen bij Charlotte Ebers via
charlotte.ebers@kasteelkeukenhof.nl, T.: 0653405085
De informatie op de website van Kasteel Keukenhof (www.kasteelkeukenhof.nl) mag met
toestemming van Kasteel Keukenhof worden overgenomen en op aanvraag kunnen rechtenvrij
foto’s in hoge resolutie worden aangeleverd.

