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Amerikaanse Rembrandt ‘Saskia van Uylenburgh’ naar
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum ontvangt een bruikleen van the National Gallery of
Art in Washington. Rembrandts portret van Saskia van Uylenburgh is vanaf 2
augustus 2013 (de geboortedag van Saskia) twee jaar lang te zien in het
Amsterdam Museum. Het portret is nog nooit eerder tentoongesteld in
Nederland en komt te hangen in Amsterdam DNA, de vaste opstelling van het
museum.
Bijzonder portret

Het portret van Saskia van Uylenburgh toont zowel het meesterschap als het persoonlijke verhaal
van Rembrandt. Waarschijnlijk begon Rembrandt in 1634/1635, kort na zijn huwelijk met Saskia, aan
het portret maar voltooide hij het pas enkele jaren later, tegen 1640. Sinds de recente restauratie
kan men weer ten volle genieten van de bijzondere kwaliteiten van dit intieme portret. Het schilderij
is in Europa voor het laatst tentoongesteld in 1894 in Parijs en wordt nu voor het eerst in Nederland
in een museale setting getoond.

Saskia van Uylenburgh

Saskia van Uylenburgh (1612–1642) was de eerste vrouw van Rembrandt van Rijn (1606–1669).
Afkomstig uit een goede Friese familie, trouwde zij in 1634 met Rembrandt. Samen kregen ze vier
kinderen, waarvan alleen Titus overleefde. Saskia overleed in 1642, op 29-jarige leeftijd. Ze ligt
begraven in de Oude Kerk in Amsterdam.

The National Gallery of Art en het Amsterdam Museum

De bruikleen is onderdeel van een samenwerking tussen de beide musea. In 2012 ontving de
National Gallery of Art een bijzonder regentenstuk van Bartholomeus van der Helst. Dit schilderij, uit
de collectie van het Amsterdam Museum, is voor vijf jaar in bruikleen.

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier
kernwaarden - ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap - vormen de basis van het
DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en
gekoppeld aan heden en toekomst. In de tentoonstelling Amsterdam DNA laten wij de stad zien als
een toonbeeld van burgerschap en creativiteit, eigenschappen die ook van toepassing zijn op
Rembrandt en zijn opdrachtgevers. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het
verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.

Vier je verjaardag in het Amsterdam Museum

Rembrandts Saskia is vanaf 2 augustus te zien in het Amsterdam Museum. Dit valt samen met haar
geboortedag. Daarom nodigen wij op deze dag iedereen die ook op 2 augustus jarig is uit om samen
met een vriend of vriendin gratis een bezoek te brengen aan het museum.*

Met dank aan
De bruikleen is mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid. Namens de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een
indemniteitsgarantie toegekend.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie:
Op 31 juli wordt het portret onthuld. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelden kan via pr@amsterdammuseum.nl
Het programma is als volgt:
9.30 uur
9.45 uur
9.50 uur
10.00 uur

Inloop in het gewelf, ingang via St Luciënsteeg 27
Welkomstwoord door Paul Spies, directeur Amsterdam Museum
Korte presentatie door Norbert Middelkoop, conservator schilderijen, tekeningen en
prenten
Onthulling Rembrandts ‘Saskia van Uylenburgh’ (enige uitloop mogelijk)

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers & pr
Amsterdam Museum, email: pr@amsterdammuseum.nl, telefoon: +31 (0)20 5231711 of mobiel:+31
(0)6-22927729

*Deze actie is geldig op 2-8-2013 voor maximaal twee personen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en niet in
combinatie met andere kortingsacties.

