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21 mei 2015

Rembrandts’ ‘Anatomische les van Dr. Deijman’ terug in
Amsterdam Museum
uitnodiging fotomoment op 26 mei om 8.50 uur
Vanaf 26 mei is Rembrandts’ werk ‘De anatomische les van Dr. Deijman’ weer te zien in het
Amsterdam Museum. Het werk was eerder in bruikleen bij The National Gallery in London en
het Rijksmuseum in verband met tentoonstelling ‘De Late Rembrandt’. Het kunstwerk, dat in
1723 voor een groot deel beschadigd raakte, is voor onbepaalde tijd te zien in de Gouden Eeuw
periode van het museum.
Anatomische les
Rembrandt (1606 – 1669) schilderde ‘De anatomische les van Dr Deijman’ in 1656 in opdracht van het
Amsterdamse chirurgijnsgilde. Dit gilde organiseerde een keer per jaar een openbare anatomische
les. In 1723 ging een groot gedeelte van het groepsportret verloren bij een brand. Een tekening van
het originele groepsportret is bewaard gebleven en bevindt zich ook in de collectie van het Amsterdam
Museum. Op het bewaard gebleven middengedeelte is te zien hoe Dr. Jan Deijman (1619 – 1666)
sectie verricht op Joris Fonteijn, een ter dood gebrachte misdadiger. Gijsbert Calkoen, de assistent
houdt de schedelkap in de hand.
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. 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.
De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de
Bankgiro Loterij en Allen & Overy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Fotomoment
Dinsdag 26 mei om 9.00 uur wordt het schilderij teruggehangen op zaal.
U kunt hierbij aanwezig zijn.
Het programma is als volgt:
8.50: verzamelen bij de dienstportier aan de Nieuwezijds Voorburgwal 359
9.00: ophangen van het werk
9.10: einde fotomoment
Indien u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u een mail sturen naar pr@amsterdammuseum.nl onder
vermelding van ‘Deijman’.
Voor meer informatie en vragen 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

