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The Phoebus Update

2021 komt stilaan ten einde… Tijd voor een terugblik!

‘Thuis bij Jordaens’ in Haarlem © Sam Tobiana

Covid-19 mag dan wel aanwezig gebleven zijn; de oude bekende weerhield ons er
niet van om te doen wat we graag doen: onze collectie tonen aan het grote publiek,
restaureren, conserveren, onderzoeken en schrijven! Zo realiseerden we niet minder
dan 3 internationale tentoonstellingen (‘From Memling to Rubens’, ‘Crazy about
Dymphna’ en ‘Thuis bij Jordaens)’ en publiceerden we 12 Phoebus Focusjes, 4 OKV
themanummers en 4 wetenschappelijke artikels. Onze topstukken waren ook te

bewonderen bij musea in binnen- en buitenland; we gaven niet minder dan 100
kunstwerken in bruikleen!

Bruikleen aan de Ensortentoonstelling in Kunsthalle, Mannheim

Ook onze restauratoren en depotmedewerkers zaten niet stil: er werden zowaar 155
transporten uitgevoerd, 200 kunstwerken gerestaureerd en 60 nieuwe lijsten
gemaakt. Daarnaast zorgden onze fotograaf en collectieregistratoren ervoor dat
meer dan 15000 foto’s werden genomen en geüpload in onze fotodatabase.

Onze kunstwerken reizen de wereld rond!

Tenslotte mochten we 6 nieuwe collega’s en 4 Phoebus Fellows verwelkomen.
Wat een jaar!

We zijn blij dat we onze ervaringen maandelijks met jullie kunnen delen en kijken
samen met jullie uit naar alle nieuwe avonturen in 2022. Blijf onze nieuwsbrieven in
de gaten houden want het belooft spannend te worden!

‘Crazy about Dymphna’ in Tallinn

Behind The Scenes
Wat vliegt de tijd! Na meer dan zeven maanden namen we eind november afscheid
van de stad Tallinn, waar we de tentoonstellingen ‘From Memling to Rubens’ en
‘Crazy about Dymphna’ in het Kadriorg Museum en het Niguliste Museum toonden.

Wat was het een bijzondere eer om voor de eerste keer ooit naar het buitenland te
reizen met onze omvangrijke collectie oude meesters! Wij zijn onze partners in
Estland dan ook uitermate dankbaar voor deze unieke opportuniteit. Wegens hun
grote succes werden beide tentoonstellingen met een maand verlengd zodat de
bezoekers nog langer konden genieten van deze topstukken.

Begin december reisde het team van The Phoebus Foundation naar het
sneeuwachtige Tallinn om de afbouw in goede banen te leiden en de kunstwerken
terug thuis te brengen. Samen kijken wij alvast uit naar alle nieuwe projecten die we
in 2022 zullen verwezenlijken!

Travelling Treasures
Onze kunstwerken reizen de wereld rond! Graag nemen we je mee op reis met onze
bruiklenen.

Deze kerstvakantie moet je in Leuven zijn! In Museum M kan je genieten van de
tentoonstelling ‘Verbeelding van het universum’, die kadert in het Leuvense KNAL!
Stadsfestival van de Big Bang, dat focust op de fascinatie voor de kosmos en de
impact ervan op wetenschap en cultuur. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de
verwondering van de mens over de kosmos en hoe die een neerslag vindt in de
beeldende kunsten en het denken tot de 19de eeuw. De bezoeker wordt
meegenomen doorheen de geschiedenis en ontdekt de antwoorden die in de
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd geformuleerd werden op de fundamentele
vragen over onze oorsprong.

Anoniem, Getijdenboek met astrologische kalender, ca. 1500

‘Verbeelding van het universum’ brengt de blijvende verwondering en voortdurende
zoektocht naar inzichten in de oorsprong van het universum en de mens in dit
onmetelijke systeem in beeld. Je ontdekt er ook twee fascinerende bruiklenen uit
onze collectie!

Vicenzo Coronelli, Hemelglobe, 1696

Kijk hier voor alle info en tickets.

Phoebus Reads
Als er een iemand was die zijn Klassieken kende, dan was het Peter Paul Rubens
(1577-1640) wel! Hij was niet enkel dol op Romeinse auteurs; ook portretten van
Romeinse keizers waren spek naar zijn bek. De meester beeldde ze niet mooi of lief
af, maar maakte er echte karakterkoppen van. De jonge Rubens schilderde Servius
Sulpicius Galba daarom als een strenge heerser met stierennek.

In onze recentste Phoebus Focus bestudeert Rubensexpert Nils Büttner Rubens’
portret van Galba en plaatst hij het in een lange traditie van fysionomie en
keizerskoppen. Reis je mee naar het Rome van de eerste eeuw?

Bestel hier je exemplaar!

Het eigenaardige portret van Galba is momenteel te zien op de uitzonderlijke
‘Becoming Famous’ tentoonstelling in Stuttgart! In deze unieke expo ontdek je alles
over de jonge Rubens en zijn weg naar faam.

Meer info en tickets vind je hier.
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The Phoebus Update
2021 is coming to an end... Time for a throwback!

‘At Home with Jordaens’ in Haarlem © Sam Tobiana

Covid-19 may have remained present; the old acquaintance did not stop us from
doing what we like the most: showing our collection to the public, conservation,
researching and writing! This year, we realised no less than 3 international
exhibitions ('From Memling to Rubens', 'Crazy about Dymphna' and 'At Home with
Jordaens)' and published 12 Phoebus Focus books, 4 OKV theme issues and 2
scientific articles. Our masterpieces could also be admired in national and
international museums; we gave no less than 100 works of art on loan!

Loan to the Ensor exhibition in Kunsthalle, Mannheim

Our conservators and depot staff did not sit still either: 155 transports were carried
out, 200 works of art were restored and 60 new frames were made. In addition, our
photographer and collection registrars ensured that more than 15,000 photos were
taken and uploaded into our photo database.

Our art works travel around the world!

Finally, we welcomed 6 new colleagues and 4 Phoebus Fellows. What a year!

We are happy to share our experiences with you on a monthly basis and look
forward to all the new adventures in 2022 together. Keep an eye on our newsletters
because it will definitely be exciting!

‘Crazy about Dymphna’ in Tallinn

Behind The Scenes
Time flies! After more than seven months, we said goodbye to the city of Tallinn at
the end of November, where we organized the exhibitions 'From Memling to Rubens'
and 'Crazy about Dymphna' at the Kadriorg Museum and the Niguliste Museum.

It was such an honor to travel abroad for the first time ever with our extensive
collection of old masters! We are extremely grateful to our partners in Estonia for this
unique opportunity. Due to their great success, both exhibitions were extended by
one month so that visitors could enjoy these masterpieces even longer.

At the beginning of December, the team of The Phoebus Foundation travelled to
snowy Tallinn to supervise the dismantling of the exhibitions and to bring all the art
works back home. Together we are looking forward to all the new projects we will
realize in 2022!

Travelling Treasures
Our artworks are travelling around the world! We are happy to offer you a glimpse
into the wonderful world of our loans to (inter)national exhibitions.
Leuven is the place to be during this year’s Christmas holiday! In Museum M, you
can admire the exhibition 'Imagining the Universe', as part of Leuven's KNAL! Big
Bang City Festival, which focuses on the fascination with the cosmos and its impact
on science and culture. The exhibition tells the story of man's fascination with the
cosmos and how this is reflected in the visual arts and thought up until the 19th
century. The visitor is taken through history and discovers the answers that were
formulated in the Middle Ages and early modern times to the fundamental questions
about our origins.

Anonymous, Book of Hours with Astrological Calendar, c.1500

'Imagining the Universe' portrays the enduring wonder and ongoing search for
insights into the origins of the universe and mankind in this immeasurable system.
You'll also discover two fascinating loans from our collection!

Vicenzo Coronelli, Celestial Globe, 1696

Look here for all information and tickets.

Phoebus Reads
If there was anyone who knew his classics, it was Peter Paul Rubens (1577-1640)!
He was not only fond of Roman authors; portraits of Roman emperors were also his
cup of tea. The master did not portray them as beautiful or sweet, but as real heads
of character. The young Rubens therefore painted Servius Sulpicius Galba as a stern

ruler with a bull's neck.

In our latest Phoebus Focus, Rubens expert Nils Büttner examines Rubens' portrait
of Galba and places the art work in a long tradition of physiognomy and emperor's
heads. Travel along with us to first-century Rome!

Order your copy here!

The peculiar portrait of Galba is currently part of the unique ‘Becoming Famous’
exhibition in Stuttgart! This extraordinary show tells the story of the young Rubens

and his road to success.

Click here for more information and tickets.
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