
CLASSIC BEAUTIES 
Kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 18de 
eeuw 
 
Achtergrondverhaal 
 
Liefde voor klassieke oudheid 
Heel Europa kijkt halverwege de achttiende eeuw met grote 
interesse naar de opgravingen in Pompeï, Herculaneum en 
Tivoli. De schoonheid van de kunstschatten die boven de 
grond komen slaat in als een bom. Ze worden de 
inspiratiebron voor kunstenaars en wakkeren een 
verzamelwoede onder de elite aan. Diezelfde elite begint 
vaker zelf opdrachten aan kunstenaars te verstrekken, en dat 
veroorzaakt een nieuw kantelpunt in de kunstgeschiedenis: 
vanaf nu kunnen kunstenaars vrijere keuzes maken. Er 
wordt uiterste perfectie nagestreefd: een goddelijke 
schoonheid, nóg verfijnder dan bij de Grieken en 
Romeinen. Met meer naakt, zij het nog een tikje preuts. Dit 
kantelpunt betekent de geboorte van het neoclassicisme. 
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Neoclassicisme: een nieuwe wind 
De weelderigheid en heftigheid van de barok komt in het midden van de achttiende 
eeuw ten einde. Inspiratiebronnen voor de kunsten drogen op, er is behoefte aan 
nieuwe impulsen. De kunstschatten uit de klassieke oudheid met hun toegankelijke 
schoonheid bieden nieuwe schwung. Kunstenaars gaan erop teruggrijpen en zo wordt 
het neoclassicisme geboren. Italië, en Rome in het bijzonder, wordt het centrum van 
de artistieke vernieuwing. Vanuit heel Europa reizen kunstenaars naar de Eeuwige 
Stad om inspiratie op te doen, de klassieken te bestuderen en hun vakmanschap te 
ontwikkelen. Het neoclassicisme blijft niet beperkt tot de Italiaanse kunstenaars, 
sterker nog: de stroming krijgt een heel internationaal karakter.  
 
Een andere ingrijpende verandering heeft te maken met het opdrachtgeverschap. 
Waar voorheen de Kerk, koningen en de allerrijksten de opdrachten verstrekten, 
komen nu ook de lagere adel en welgestelde burgers om de hoek kijken. Zij maken 
bij hun opdrachten dankbaar gebruik van , de klassieken, waardoor er opeens een veel 
breder scala aan mogelijke onderwerpen is dan alleen politieke of religieuze. Het 
neoclassicisme gaat daarin heel veer: het streeft naar pure, ideale schoonheid, die 
werkelijkheid overstijgt. De stroming is, bijna utopisch te noemen.. De kunstenaar is 
veel vrijer om te kiezen wat hij schildert of beeldhouwt. Niet alle details krijgen 
evenveel aandacht, de nadruk wordt op specifieke onderdelen gelegd. De afgebeelde 
figuren worden niet zozeer levende personen, maar lijken wel een ziel te bezitten. 



Werken met naaktmodellen was niet gebruikelijk in de achttiende eeuw en werd 
vaak direct als immoreel geïnterpreteerd. Met de klassieke naakten als voorbeeld 
konden kunstenaars de bezwaren omzeilen en de weergave van het menselijk lichaam 
perfectioneren.  
Archeologische opgravingen bestonden al eerder. Al vanaf de late vijftiende eeuw 
vormde de antieke beeldhouwkunst het zwaartepunt van veel collecties in Italië. De 
meeste objecten die in en rond Rome gevonden werden, kwamen terecht in 
privécollecties van vooraanstaande families en in de eerste openbare musea op de 
Capitolijnse heuvel en in het Vaticaan.  
Toen begin achttiende eeuw veel lokale families aan rijkdom inboetten, kwamen hun 
collecties op de markt. Buitenlandse vorsten en edellieden profiteerden van het 
ruime aanbod en begonnen in te kopen. Vanaf het midden van de achttiende eeuw 
begon men opgravingen grondig te documenteren en vooral publiceren. De 
gedetailleerde stadsgezichten van kunstenaar Giovanni Battista Piranesi worden 
massaal verspreid, ook in Europa. Kunstenaars en rijke jongelingen – ook vrouwen – 
beginnen op reis te gaan om de kunst van die wonderbaarlijke opgravingen zelf te 
aanschouwen.  
 

 
Giovanni Paolo Panini, Preek van een sibille op Romeinse ruïnes met de Apollo van Belvédère, 1740–50 
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Grand Tour 
Op dat moment is de klassieke oudheid een rage geworden. Jonge welgestelden 
worden op een culturele kennismakingsreis gestuurd: de Grand Tour. De reis is 
zeker geen vakantie, het gaat ook om voorbereiding op goed leiderschap en kan tot 
wel twee jaar in beslag nemen. Op weg naar Rome worden andere belangrijke 
historische plaatsen in Europa bezocht. Vaak hangen de bezochte locaties en de 
periode in het jaar met elkaar samen. Pasen wordt bij voorkeur in Rome gevierd, 
Venetië is een goede plek voor carnaval. Vaak bezochten Grand Tourists ook 
Florence en Napels. Een bezoek aan die laatste stad lag voor de hand door de ligging 
vlak bij Pompeï en Herculaneum. De jongelingen doen ervaringen op voor het leven. 
Ze krijgen niet alleen de gelegenheid de kunst met eigen ogen te bekijken maar 
maken onderweg ook kennis met medereizigers, wat vruchtbare (handels)contacten 



oplevert. En uiteraard willen zij ‘de oudheid’ mee naar huis nemen. Ze kopen massaal 
klassieke en neoclassicistische kunst aan voor de landhuizen thuis.  
 
Ook op contemporaine kunstenaars heeft Rome een enorme aantrekkingskracht. De 
vraag naar reproducties van antieke beelden is zo groot dat veel beeldhouwers vrijwel 
uitsluitend nog kopiëren. Voor de schilders is er een apart genre ontstaan, het Grand 
Tourist-portret. De reizigers laten zich door hun favoriete kunstenaars schilderen in 
een informele setting met een op de oudheid geïnspireerd decor. Sommige schilders 
zijn zo geliefd onder de reizigers dat er wachtlijsten ontstaan. Een schets van de 
reizigers wordt ter plekke gemaakt, het schilderij volgt naderhand en wordt 
opgestuurd. 
 
Naast beelden van mythologische figuren zoeken de verzamelaars portretten van 
Romeinse keizers om thuis een vorstengalerij te kunnen opstellen. Reliëfs van 
Romeinse askisten en sarcofagen zijn geliefd om hun decoratieve motieven en 
verhalende voorstellingen. Beelden worden zoveel mogelijk in gave staat gekocht. 
Daarom laten handelaren beschadigde beelden sterk restaureren en de ontbrekende 
delen vakkundig aanvullen door beeldhouwers. Een aantrekkelijk bezit is de 
complete reeks van ‘Twaalf Keizers’, Julius Caesar en de eerste elf keizers, bekend uit 
Suetonius’ reeks biografieën Levens van de twaalf keizers. Mist men een kop, dan 
wordt er een passend exemplaar gemaakt aan de hand van een voorbeeld in Rome. 
Door te leveren waar de klant naar vraagt, voorzien beeldhouwers in hun 
levensonderhoud. 
Vooral de in deze periode superrijke Engelse lords en Duitse vorsten, later ook de 
Russische aristocratie leggen zo imposante collecties aan, zoals die van Castle 
Howard in Yorkshire, die op de Wilhelmshöhe in Kassel en die in de Hermitage in 
St.-Petersburg.  
 
Souvenirs van de Grand Tour: prenten van Giovanni Battista Piranesi 
Piranesi, van huis uit architect, wordt vooral beroemd om zijn prenten met 
stadsgezichten van de Romeinse archeologische ruïnes. Zijn etsen worden in heel 
Europa goed verkocht en ontketenen een ware Ruïnenliebe, die het fenomeen Grand 
Tour vleugels geven. Zijn werk is vernieuwend, want hij reconstrueert de 
bouwwerken niet en kiest een ongebruikelijk standpunt op de ruïnes, wat een zeker 
drama uitlokt. Dit wordt nog versterkt door zijn intelligente gebruik van licht en 
schaduw. En door de kunst van het weglaten van veel details winnen de werken aan 
kracht. Zo heeft hij het beeld van Rome in de achttiende eeuw bepaald. Van Piranesi 
is in de tentoonstelling een vijftal etsen te zien, die halverwege door vijf andere 
gravures worden vervangen. 
 
‘Graaf en gravin van het Noorden’ 
Een beroemd echtpaar dat op Grand Tour gaat, zijn grootvorst Pavel Petrovitsj, de 
latere tsaar Paul I, en zijn vrouw Maria Fjodorovna. Pavels moeder Catharina de 
Grote, stuurt hen in 1781–82 op reis. De tsarina hoopt dat haar zoon op de reis 
vaardigheden leert om een goed vorst te kunnen worden. Zij reizen incognito onder 



de naam ‘graaf en gravin van het Noorden’ (comte et comtesse du Nord) door 
Midden-Europa naar Italië. Er zijn bezoeken aan diverse vorsten om zowel 
diplomatieke als persoonlijke banden aan te knopen. Ze leren over landsbestuur en 
legeraanvoering en maken kennis met invloedrijke filosofen en culturele grootheden. 
Hun reis is als het ware een brede stage.  
In Italië worden zij begeleid door ciceroni, gidsen die in hoge kringen verkeren, goed 
op de hoogte zijn van de actualiteiten en ware kunstkenners zijn. Pavel en Maria 
worden onder meer meegenomen door Johann Friedrich Reiffenstein, die vooral 

onder Duitse reizigers erg geliefd is en die door Catharina is 
aangesteld als adviseur, en de Duitse landschapschilder Jacob 
Philipp Hackert, die het echtpaar rondleidt in Tivoli, het 
antieke lustoord nabij Rome. 
De reis is ook aanleiding om kunst aan te kopen en in 
opdracht te geven bij de belangrijkste kunstenaars van dat 
moment. Pavel en Maria kopen tijdens hun reis onder meer 
werken van Hackert, Angelika Kauffmann en Pompeo 
Batoni, alsmede een aantal sculpturen.  
 

Johann Friedrich August Tischbein,  Portret van tsarevitsj Paul, z.d. Privécollection 

Tussen barok en neoklassiek: Pompeo Batoni  

 
Pompeo Batoni, Allegorie van de 
Wellust, 1747 
© State Hermitage Museum, St 
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Batoni, geboren in Lucca als zoon van een goudsmid, 
vertrekt al vroeg naar Rome. Net als alle jonge 
kunstenaars in die tijd bestudeert hij de klassieken en 
renaissancekunstenaars zoals Rafaël. In zijn werk past 
hij de strakke klassieke lijnen toe, maar grijpt ook 
terug naar de renaissance en de vroege barok. Met die 
mengstijl maakt hij furore en zo rond 1750 reikt zijn 
roem tot ver buiten Italië. Batoni ontvangt 
opdrachten uit de hoogste kerkelijke kringen en de 
meest gerenommeerde hoven van Europa. De Grand 
Tourists, vooral die uit Engeland, willen graag worden 
vereeuwigd door deze befaamde schilder. In 1750 
vestigt Batoni zich met zijn grote gezin in een huis 
vlak bij de Spaanse Trappen, midden in de 
kunstenaarswijk. Die wijk is dan al dé bestemming in 
menig Grand Tour, zoals die van graaf Kirill 
Razoemovski, die in 1766 zijn Hercules op een 
tweesprong aanschaft en Batoni zijn portret laat 
schilderen. Paul en Maria kopen tijdens hun reis 
Batoni’s monumentale schilderij De Heilige Familie. 
Naast twee andere grote doeken van hem zijn deze 
werken te zien in de tentoonstelling. 

 
 
 



De voorlopers, Winckelmann en Mengs 
De belangrijkste wetenschappelijke beschouwer van de klassieke kunst in de 
achttiende eeuw is Johann Joachim Winckelmann. Als bibliothecaris in Dresden 
komt hij in contact met diverse geleerden en raakt geïnteresseerd in de klassieke 
oudheid. Als hij in 1755 een beurs krijgt aangeboden, reist hij af naar Rome, waar hij 
voor het eerst de klassieke sculpturen ziet en onderzoek doet in archieven. Dit 
resulteert in zijn eerste publicatie Gedancken über die Nachahmung der 
Griechischen Werke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst (1755), waarin hij de 
Griekse kunst beschouwt als basis van de Westerse kunst. In een latere publicatie, 
Geschichte der Kunst des Altertums (1764) stroomlijnt hij de kennis over de oude 
kunst en presenteert de ontwikkeling ervan als een samenhangend, organisch proces 
met fases van groei, bloei en verval. Hij roemt de grote Griekse beeldhouwers zoals 
Phidias, Praxiteles en Lysippos. Door zijn benadering wordt Winckelmann 
beschouwd als grondlegger van de kunstgeschiedenis als wetenschap. Daar komt bij, 
dat hij in de tijd van de Verlichting leeft, de denkrichting die de wereld wil bezien en 
veranderen vanuit de ratio. Het Verlichtingsdenken jaagt een nieuwe artistieke blik 
aan. Een nieuw schoonheidsideaal wordt geboren, dat Winckelmann omschrijft als 
‘edele eenvoud en stille grootsheid’. Het is het ideaal van het neoclassicisme, die de 
voornaamste stijl van die tijd zal worden. 
Winckelmann wordt in 1758 door kardinaal Albani aangesteld als bibliothecaris. Hij 
catalogiseert diens collectie antieken en ontwerpt het decoratieplan voor het 
Romeinse huis van Albani. Voor de wanden en de plafonds van de villa stelt hij de 
Saksische kunstenaar Anton Raphael Mengs voor. 
 
In 1741 komt Mengs voor het eerst in de Eeuwige Stad, samen met zijn vader, de 
Dresdense hofschilder Ismael Mengs. Hij bestudeert er de klassieke kunst en de 
werken van Michelangelo en Rafaël. In 1761 aanvaardt Mengs een uitnodiging om 
aan het hof van de Spaanse koning Karel III in Madrid te komen werken. Vanaf die 
tijd woont en werkt hij afwisselend in Madrid en Rome. In die laatste stad maakt hij 
kennis met Winckelmann, in diens werken hij zijn eigen ideeën weerspiegeld ziet. Er 
groeit een hechte vriendschap tussen hen. Wat hen verenigt is de opvatting dat de 
ultieme taak van de kunst in verheerlijking van de schoonheid schuilt. Mengs geniet 
weldra grote bekendheid in Europa. Hij is lid van vele kunstacademies in Italië en 
die in Augsburg en Madrid. Daarnaast is hij hofschilder van de koningen van Saksen, 
Polen en Napels.  
In de Villa Albani brengt Mengs een van de vroegste werken van het neoclassicisme 
aan, misschien wel een blauwdruk voor de hele richting: de Parnassus. Hierin staat 
Apollo in het midden, zijn houding refereert aan de beroemde Apollo van Belvedère 
in de Vaticaanse Musea. Hij wordt geflankeerd door de negen Muzen, verdeeld over 
beide zijden, allemaal voorzien van een Grieks profiel. Winckelmann meent dat zelfs 
Rafaël voor dit fresco zou hebben gebogen, waarmee hij de mening van veel van zijn 
tijdgenoten verwoordt. Mengs maakt ook een versie op paneel van de Parnassus, een 
van de tien schilderijen van Mengs in de collectie van de Hermitage in St.-
Petersburg.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedancken_%C3%BCber_die_Nachahmung_der_Griechischen_Werke_in_der_Mahlerey_und_Bildhauer-Kunst&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedancken_%C3%BCber_die_Nachahmung_der_Griechischen_Werke_in_der_Mahlerey_und_Bildhauer-Kunst&action=edit&redlink=1


Catharina de Grote bestelt in 1778 werken bij hem, waar Mengs niet meer aan 
toekomt voordat hij in 1779 overlijdt. Zij weet later via zijn atelier toch werken van 
Mengs te bemachtigen, waaronder De annunciatie en Het oordeel van Paris, beide te 
zien in de tentoonstelling. 
Later krijgt Catharina ook een van Mengs’ laatste meesterwerken in handen: Perseus 
and Andromeda. Dit schilderij oogst alom bewondering bij tijdgenoten. Nu is het te 
bewonderen in Amsterdam.  
 

  
Anton Raphael Mengs, Parnassus, na 1761 © State Hermitage Museum, St Petersburg 
Anton Raphael Mengs, Perseus en Andromeda, 1778 © State Hermitage Museum, St Petersburg 

Johann Wolfgang von Goethe 
Ook Goethe maakt – tussen 1786 en 1788 – een grote reis naar Italië. In Rome deelt 
hij een woning met de schilder Johann Heinrich Wilhelm Tischbein en ontmoet hij 
Winckelmann en Mengs. Hij raakt met hen bevriend, net als met veel andere 
kunstenaars in de stad. Zijn reisverhalen, waarin hij de lezer meevoert dwars door 
Italië, publiceert hij pas later in Italienische Reise (1813–17), waarvan een versie is te 
zien in de tentoonstelling. Hij gaat ook graag om met een van de meest gevierde 
kunstenaars van het neoclassicisme, Angelika Kauffmann. Zij schenkt hem het 
portret dat zij in 1787 van hem maakte. 
 
Angelika Kauffmann 

  
Angelika Kauffmann, Zelfportret , ca. 1787 © State Hermitage Museum, St Petersburg 
Angelika Kauffmann, Vergilius leest de Aeneïs voor aan Octavia en Augustus, 1788 © State Hermitage Museum, St Petersburg 

De in Zwitserland geboren Angelika Kauffmann arriveert in 1763 voor het eerst in 
Rome, dat zich in die tijd manifesteert als artistieke hoofdstad van Europa. Na een 
tussenperiode in Engeland vestigt zij zich voorgoed in Rome. Kauffmann huurt het 



weelderige stadspaleis waar Anton Mengs had gewoond, die dan al is overleden. In 
dat huis, aan de Via Sistina 72 vlak bij de Spaanse Trappen, organiseert zij regelmatig 
feestelijke bijeenkomsten. Exotische gerechten, goede wijnen en onderhoudende 
conversatie, daarin is ze heer en meester. Haar huis staat bekend als ‘muzentempel’. 
Zij omringt zich met mensen uit de naaste omgeving van Mengs en Winckelmann, 
en maakt veel vrienden. Winckelmann brengt haar de liefde voor het klassieke 
erfgoed bij, neoclassicistische ideeën doen hun intrede in haar werk. 
 
Kauffmanns talent zit in theatrale composities, waarin ze uiterst bekwaam 
dramatische gebeurtenissen uit de oude geschiedenis ensceneert. Daar voegt ze een 
vrouwelijke, gevoelige noot aan toe, zoals in Hector roept Paris op tot de strijd en 
Vergilius leest de Aeneïs voor aan Augustus en Octavia, te zien in de tentoonstelling. 
Het publiek is buitengewoon enthousiast over haar werk. Er ontstaat een ware 
Angelikagekte. Daar wordt ook Catharina de Grote door bevangen, die werk bij haar 
bestelt. Tsarevitsj Paul en zijn vrouw Maria bezoeken Kauffmann tijdens hun Grand 
Tour haar atelier in Venetië. Kauffmann overlijdt in Rome in 1807. Haar begrafenis 
wordt met veel plechtigheid omgeven. In een reusachtige processie, waarin ook twee 
schilderijen van haar worden meegedragen, wordt haar grafkist naar de kerk 
Sant’Andrea delle Fratte gebracht. De begrafenis vindt plaats onder de artistieke 
leiding van Antonio Canova, de volgende grote naam van het neoclassicisme.  
 
Antonio Canova  
Canova, geboren in Possagno ten noordwesten van Venetië, leert al vroeg 
beeldhouwen van zijn grootvader. Op vijftienjarige leeftijd komt hij in de leer bij 
Giuseppe Bernardi, een bekende beeldhouwer in Venetië, waar Canova voor het 
eerst antieke beelden ziet, in Museo Farsetti. In 1779 reist hij af naar Rome, waar hij 
de klassieke kunst met eigen ogen bestudeert en schetst en kennismaakt met 
kunstenaars. In het werk dat hij vanaf dat moment maakt, gebeurt iets nieuws. De 
figuren zijn geënt op de naaktfiguren uit de mythologische beeldtaal. Daardoor zien 
ze er heroïsch uit, maar Canova geeft ze eigentijdse gezichten, wat ze als het ware een 
ziel geeft. Hij weet de perfecte balans te vinden bij het weergeven van naakten. De 
sensuele lichaamsvormen tonen perfecte schoonheid zonder dat men ze als immoreel 
kan beschouwen. 
Waar de overgrote meerderheid van de beeldhouwers zich heeft toegelegd op het 
kopiëren van de antieke beelden voor de Grand Tourists-markt, onderscheidt 
Canova zich met eigen ontwerpen voor de opdrachten die hij krijgt van kerken en 
particulieren. Hij blaast daarmee de beeldhouwkunst nieuw leven in. De 
basisprincipes van het beeldhouwen zoals Canova die heeft geponeerd, blijven tot 
zeker het midden van de negentiende eeuw in de hele wereld van grote invloed. 
Vanaf het begin van de negentiende eeuw krijgt Canova regelmatig opdrachten van 
Joséphine de Beauharnais, de echtgenote van Napoleon Bonaparte. Voor haar 
vervaardigt hij versies van Hebe, de groep Amor en Psyche (1800–03), en De 
danseres (1805–12), die na de dood van Joséphine (1814) dankzij tsaar Alexander I 
in de Hermitage terechtkomen. Zijn iconische beeldengroep De Drie Gratiën 
(1812–16), aanvankelijk een opdracht van Joséphine, na haar overlijden voltooid in 



opdracht van haar zoon Eugène, kwam ook in Rusland terecht: Eugènes zoon 
Maximilian von Leuchtenberg trouwde met grootvorstin Maria Nikolajevna, de 
oudste dochter van tsaar Nicolaas I. In de tentoonstelling zijn naast deze werken 
ook Gevleugelde Cupido en drie portretbustes te zien. In totaal maar liefst acht 
topwerken van de beste beeldhouwer van zijn tijd. 
 

   
Antonio Canova, Hebe, 1800–05 © State Hermitage Museum, St Petersburg 
Antonio Canova, Danseres, 1805–12 © State Hermitage Museum, St Petersburg 
Antonio Canova, De Drie Gratiën, 1812–16 © State Hermitage Museum, St Petersburg 

Hubert Robert 
De Franse Hubert Robert trekt in 1754 naar Rome, waar hij zijn vaardigheden als 
schilder van architectuur en landschappen perfectioneert. In zijn tien Italiaanse 
jaren ontwikkelt hij zich tot meester van het architectonische landschap en verwerft 
hij algemene erkenning, ook in zijn moederland. Hij raakt in Rome bevriend met de 
Russische diplomaat en verzamelaar Alexander Stroganov, die zijn werk in Rusland 
introduceert. 
In zijn werk combineert Robert werkelijkheid en fantasie, verleden en heden, 
verheerlijking van de klassieke oudheid en de schoonheid van de natuur. Dat sluit 
uitstekend aan bij de Russische smaak van die tijd. Ook Paul en Maria zijn 
bewonderaars en opdrachtgevers van de schilder. Zij ontmoeten Robert tijdens hun 
Grand Tour. De parken bij Pauls paleizen in Pavlovsk en Gattsjina zijn volledig 
geïnspireerd op de landschappen van Robert. Pauls zoon Alexander I koopt in 1803 
in één keer acht composities van Robert uit verschillende jaren. Ook fameuze 
collectioneurs als Joesoepov en Razoemovski kopen gretig werken van hem, te zien 
in de tentoonstelling. 
In de eerste dertig jaar van de negentiende eeuw, wanneer Roberts oeuvre in 
Frankrijk dankzij grote smaakveranderingen in vergetelheid raakt, blijft zijn kunst 
voortleven in de interieurs van Russische paleizen en landgoederen. Daardoor 
bevinden zich tot aan de Revolutie van 1917 ruim honderd werken van hem in 
Russische collecties. 
 
 
 



Een extra rijk verhaal 
Voor haar tentoonstellingen heeft de Hermitage Amsterdam exclusief toegang tot 
de collectie van Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg. Classic Beauties 
toont uit deze collectie 60 werken van 25 toonaangevende kunstenaars en vertelt het 
verhaal van het neoclassicistische ideaal en het fenomeen Grand Tour. We zijn erin 
geslaagd om door samenwerking met particuliere en museale collecties de 
tentoonstelling extra rijk te maken, waaronder het paleis van Pavlovsk in Rusland en 
Teylers Museum.  
 
Bron 
Dit achtergrondverhaal is gebaseerd op Classic Beauties, de catalogus bij de 
tentoonstelling, met bijdragen door conservatoren Sergej Androsov (hoofd West-
Europese Kunst), Aleksandr Babin, Tatjana Boesjmina, Ljudmila Davydova, 
Jekaterina Derjabina, Maria Garlova, Anna Trofimova en Anna Vilenskaja. Ook de 
Nederlandse auteurs Thera Coppens, Eric Moormann en Bernard Woelderink 
droegen bij aan de catalogus. 
 
 


