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Rijksmuseum Muiderslot toont ‘Crying Boys’ van 
fotograaf Noah Valentyn 
 
Van 10 september tot en met 14 november 2021 toont Rijksmuseum Muiderslot  de 
serie ‘Crying Boys’ van fotograaf Noah Valentyn. Een van de meest diepgewortelde 
ideeën over mannelijkheid is dat mannen niet huilen. Dat was in de middeleeuwen 
wel anders. Toen werd er heel wat af gehuild. Het was voor mannen heel normaal 
om in het openbaar hun tranen de vrije loop te laten. Dwalend door diverse 
vertrekken van het middeleeuwse kasteel kom je de portretten van Valentyn tegen. 
Moderne jonge mannen met verschillende achtergronden die met hun tranen de 
echtheid van een mens laten zien. 
 
Jongetje met de traan 
Noah’s connectie met het ‘jongetje met de traan’ begint in zijn jeugd. Thuis in de 
eetkamer hangt een kopie van de bekende schilderijtjes van een huilende jongen 
gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Giovanni Bragolin. Als enig kind voelt Noah een 
broederlijke verwantschap. Het is zijn maatje waar hij naar kan kijken als hij het 
moeilijk heeft. Het schilderijtje verdwijnt uiteindelijk naar zolder. Jaren later stuit 
Valentyn op een rommelmarkt op zo’n schilderijtje uit zijn jeugd. Zijn herinneringen 
komen boven en vormen de basis voor zijn verbeelding van de kwetsbaarheid van de 
moderne man in de serie ‘Crying Boys’.  
 
Over Noah Valentyn 
Noah Valentyn (1986) is acteur en fotograaf met Nederlandse, Tunesische en Franse 
roots. Na zijn opleiding aan de Amsterdamse Toneel en Kleinkunst Academie speelde hij 
(hoofd-)rollen in films en tv-series, zoals Het Schnitzelparadijs, Gooische Vrouwen en 
Goede Tijden Slechte Tijden. Van 2008 tot en met 2014 woonde, werkte en studeerde 
hij in New York en Los Angeles. Hij liep daar onder andere stage in de studio van James 
Bidgood, inspirator voor bekende fotografen als Pierre & Gilles en David LaChapelle. 
Sinds 2015 woont hij in Amsterdam waar hij samen met Alain-Celest de Buck zijn eigen 
fotografie- en filmstudio heeft opzet, genaamd DepartFrom. Ook is hij werkzaam als 
acteur.  
 
Meet & Greet op 10 oktober 

Op 10 oktober 2021 van 14.00 tot 16.00 uur is Noah Valentyn zelf aanwezig in het 
kasteel om meer over zijn werk te vertellen. Deze Meet & Greet met de fotograaf is 
gratis toegankelijk voor bezoekers van het kasteel. Reserveer vooraf online een 
entreekaartje. 
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Noot voor de redactie:  
Fotomateriaal: zie bijlage. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de persvoorlichter van 
het Muiderslot (a.i.) Martine Willekens: communicatie@muiderslot.nl /tel. 06-53600431. 


