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Kostbare Artiscollectie staat centraal in nieuwe tentoonstelling
Cromhouthuis
Werken van 17e-eeuwse kunstenaar Maria Sibylla Merian vanaf 31 maart te zien.

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de wetenschapper en kunstenaar Maria Sibylla Merian
(1647 – 1717) overleed. Voor het Cromhouthuis aanleiding om vanaf 31 maart de
tentoonstelling “De Schatkamercollectie: Werken van Maria Sibylla Merian” te organiseren
met haar kleurrijke kunstwerken gebaseerd op onderzoek naar onder andere rupsen en
vlinders. Deze kostbare en kwetsbare verzameling is afkomstig uit de Artis Bibliotheek van
de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling is tot en met 18 juni 2017 te zien in het
Cromhouthuis aan de Herengracht.
Kunst en wetenschap
Maria Sibylla Merian wordt in 1647 in het Duitse Frankfurt geboren. In 1691 vestigt ze zich in
Amsterdam, na een kort verblijf in Friesland. Merian kan worden omschreven als een onafhankelijke
vrouw met moderne opvattingen, ook over haar natuuronderzoek. Zo wil ze de dieren die ze
onderzoekt in hun natuurlijke omgeving zien. Deze opvatting ligt aan de basis voor haar reis naar
Suriname, die ze samen met haar jongste dochter maakt. Hier werkt ze aan haar bekendste boek
Metamorphosis Insectorum Surinamensium. In dit rijk geïllustreerde werk staat, net als in haar boek
Raupen wunderbare Verwandlung, de metamorfose van rups naar vlinder centraal. Het boek geeft
prachtig weer hoe Merian zich op het snijvlak van kunst en wetenschap bevindt.
Symposium
Ter gelegenheid van het 300e overlijdensjaar van Merian organiseert de Maria Sibylla Merian Society
op 7, 8 en 9 juni een internationaal symposium over haar werk. De tentoonstelling, een samenwerking
tussen de Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Museum is onderdeel van het
programma. Voor meer informatie over het symposium:
http://www.themariasibyllameriansociety.humanities.uva.nl/
The Wunderkammer
Florian Seyd en Ueli Signer van The Wunderkammer zijn de vormgevers van de tentoonstelling. Zij laten
zich inspireren door antieke boeken en originele prenten uit collectie van de Artis Bibliotheek (UvA) en
combineren dit met preparaten en echte natuur. The Wunderkammer verzorgt tevens de styling en
florale decoraties voor exclusieve hotels, restaurants en evenementen in binnen- en buitenland. Ze
decoreerden onder meer de lancering van het W hotel, De Oase van Matisse in het Stedelijk Museum
en het Hermès Silk Ball. Samen met modeontwerpers Bas Kosters en Edwin Oudshoorn creëerden The
Wunderkammer floral fashion: draagbare bloemencreaties.
Cromhouthuis
Het Cromhouthuis is het huis van verzamelaars, het vertelt het verhaal van de Cromhouts en biedt
vandaag de dag plaats aan bijzondere Amsterdamse verzamelingen. Verzamelingen, topkwaliteit en
kunst zijn onlosmakelijk verbonden met het Cromhouthuis. De roemruchte en rijke leden van de

familie Cromhout, die in de 17e en 18e eeuw de panden aan de Herengracht 366-368 bewoonden,
waren grote kunstliefhebbers en verzamelaars. Het samen met familie en vrienden genieten van de
kostbaarheden was onderdeel van het sociale leven. Portretten, meubelen, zilver, schelpen en andere
curiosa vormen een verrassend visueel geheel in het Cromhouthuis.
Het Cromhouthuis wordt beheerd door het Amsterdam Museum. De tentoonstelling “De
Schatkamercollectie: Werken van Maria Sibylla Merian” is tot stand gekomen in samenwerking met de
Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam.
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