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Cranach de Jongere in Wittenberg, Dessau en Wörlitz 
 
In het kader van het Lutherdecennium staat in 2015 de kunst uit de Reformatie 
centraal. In 2015 viert Saksen-Anhalt de 500e verjaardag van Lucas Cranach de 
Jongere met een tentoonstelling (26.6.2015 – 1.11.2015). Het is wereldwijd de eerste 
tentoonstelling die aan het leven en werk van de kunstenaar is gewijd. 
 
In het jaar 2015 – twee jaar voor het Reformatiejubileum – richt het Lutherdecennium 
zijn aandacht op de kunst en de beelden uit de Reformatietijd.  De aanleiding om de 
beelden, die de boodschap van de Reformatie verspreiden, centraal te stellen, is de 
500e verjaardag van de Wittenberger kunstenaar Lucas Cranach de Jongere.                       
Ondanks zijn eigen beeldende taal die de thema's van zijn tijd zo indrukwekkend treft, 
staat hij tot op heden in de schaduw van zijn gelijknamige vader, Lucas Cranach de 
Oudere. Vanaf 2015 moet daar verandering in komen. In de deelstaat van de 
oorsprong van de Reformatie, Saksen-Anhalt, geven verschillende tentoonstellingen 
over het leven en werk van de jongere Cranach een facettenrijk beeld van de 
kunstenaar.   
De deelstaattentoonstelling is van 26 juni tot 1 november 2015 in Lutherstad 
Wittenberg, Wörlitz en Dessau te zien.  Bij de campagne 'Cranach de Jongere 2015 – 
deelstaattentoonstelling  
 Saksen-Anhalt' horen zeven tentoonstellingen: 
 

 'Pop-up Cranach'  
Deze tentoonstelling is een afwisselende en inspirerende ontdekkingsreis naar de 
wereld van de schildersfamilie Cranach.  Schilderijen en grafische kunst van de 
Cranachs zijn de basis van de betreedbare en bruikbare expositiemodules, die 
veelvoudige informatie over het leven en werk van de jongere Cranachs geven. De 
tentoonstelling 'Pop-up Cranach' wordt ook in het Augusteum van Lutherstad 
Wittenberg gepresenteerd.  
 
'Cranachs kerk – Doop • leven • sterven – Originelen op de originele plek'  
De stadskerk St. Marien in Lutherstad Wittenberg bevat talrijke originele schilderijen 
van Lucas Cranach de Jongere. Het is bovendien een authentieke plek waar zich het 
leven van de schilder van het begin tot het einde afgespeeld heeft. Nadere 
verklaringen en teksten begeleiden de tentoonstelling. Organisatoren zijn de Lutherse 
stadskerkgemeente en de Lutherse kerk van Midden-Duitsland.  
 
'CranachCity'  
In 2015 wordt Lutherstad Wittenberg tot Cranachstad. Onder de titel 'CranachCity' viert 
de hele stad de 500e verjaardag van de kunstenaar Lucas Cranach de Jongere uit 
Wittenberg met tentoonstellingen, eigentijdse kunst, multimedia-installaties en 
activiteiten voor kinderen en jongeren. Workshops, interactieve stadsrondleidingen en 
pedagogische projecten ronden de bandbreedte van het aanbod af.   



 

 

 
'Cranach in het gotische huis in Wörlitz'  
De cultuurstichting DessauWörlitz presenteert de tentoonstelling 'Cranach in het 
gotische huis in Wörlitz.' Daar in het gotische huis van het Wörlitzer Park begon vorst 
Franz von Anhalt-Dessau in de achttiende eeuw een van de wereldwijd oudste en 
omvangrijkste schilderijenverzamelingen van de beide Cranachs. Bij de tentoonstelling 
zullen de werken in zo origineel mogelijke schikking gepresenteerd worden.  
 
Cranach in Anhalt  
De Anhaltische schilderijengalerie presenteert in de Johannbau in Dessau de 
tentoonstelling 'Cranach in Anhalt'. Een mooie en indrukwekkende getuige daarvan is 
het Dessauer avondmaalpaneel. Met indrukwekkende epitafen in de Johanneskerk, de 
hoofdwerken van zijn vader Cranach de Oudere, werken van oude Duitse meesters uit 
de Anhaltische schilderijengalerie Dessau, met grafische kunst en waardevolle 
boekenbestanden geeft de tentoonstelling een facettenrijk beeld van de jongere 
Cranach. 
 
Cranach-kerken in de regio  
Behalve musea beherbergen tot op heden talrijke kerken in de deelstaat, zoals ook in 
de regio Dessau/Wittenberg, waardevolle Cranach-altaren en -schilderijen. Het project 
'Cranach-kerken in de regio' licht een aantal uitgekozen kerken uit. Met kerkdiensten, 
evenementen en tentoonstellingen worden de aanwezige schatten in de 'Cranach-
kerken' voor een breed publiek zichtbaar gemaakt.  
 
Meer informatie op: www.cranach2015.de 
 

http://www.cranach2015.de/

