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The Phoebus Update 

  



 

Met isolaties en quarantaines lijkt het einde van de coronapandemie nog niet in zicht 

te zijn. Ook onze schilderijen van de beroemde Jacob Jordaens (1593-1678) in 

Haarlem moesten de voorbije weken zelfs in lockdown. Gelukkig hebben we 

fantastisch nieuws: de ‘Thuis bij Jordaens’ tentoonstelling in het Frans Hals Museum 

is terug open! 

  

 

© Luk Monsaert 

 

We hebben zelfs nog een extra verrassing in petto: de tentoonstelling is zowaar 

verlengd tot en met 8 mei! Zo heb je nog alle tijd om Jordaens’ meesterwerken te 

bewonderen en deze verrassende meester beter te leren kennen. Boek hier je ticket! 

 

  

Behind The Scenes  

 

Ook in 2022 gaan we van start met boeiende restauratieprojecten in het atelier van 

The Phoebus Foundation! Naomi Meulemans, restaurator van de moderne en 

https://phoebusfoundation.us19.list-manage.com/track/click?u=378026b49f58140068c652a66&id=4bdd7d9775&e=ba24f52a73


hedendaagse deelcollecties, overziet de restauratiecampagne van de installatie Los 

Muñecos, vervaardigd in 1960 door de Italiaans-Argentijnse kunstenaar Libero Badii 

(1916-2001). 

 

 

Libero Badii, een van de Los Muñecos, 1960 

  

Los Muñecos ofwel De poppen is een indrukwekkende installatie van 14 houten 

beschilderde sculpturen van bijna 5 meter hoog. De instabiliteit van het hout en de 

drastische afschilfering van de verflagen vragen om een uitvoerige restauratie. 

Elke pop draagt een titel die verwijst naar een maatschappelijke personificatie. Net 

zoals in de maatschappij waarin we met elkaar verbonden staan, worden ook deze 

sculpturen met elkaar in de ruimte verbonden door een kabel. Bovendien worden ze 

ook samengehouden door een ‘Tablero’, symbool voor de draaischijf van geluk. 

 



 

Vergelijking kunstwerk en x-ray 

  

Reeds in 2017 startte restaurator Naomi deze campagne met een vooronderzoek, 

samen met restaurator en specialist hedendaagse kunst Frederika Huys. Aanvullend 

werd een materiaalanalyse uitgevoerd in het atelier. Met verrassend resultaat: x-ray 

fotografie toont aan dat de huidige schade deels een gevolg is van het 

vervaardigingsproces! Samen met restaurator Giovanna Tamà en het Koninklijk 

Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) wordt de zoektocht naar de 

problematiek achter de verfafschildering verdergezet. Dit alles zal leiden tot een 

deontologisch verantwoorde restauratie en onderzoekspublicatie in 2022. 

Wordt vervolgd! 

  



 

 

Installatiemaquette en draaischijf 

 

  

Travelling Treasures 

 

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

bruiklenen. 

  



 

Peter Paul Rubens, Portret van keizer Servius Sulpicius Galba, ca. 1598-1600 

  

Deze maand nemen we je mee naar Stuttgart! Met ‘Becoming Famous’ toont de 

Staatsgalerie van Stuttgart hoe de Antwerpse superster Peter Paul Rubens (1577-

1640) timmerde aan zijn roemrijke carrière. Zo legde hij de basis voor zijn latere 

successen in Italië: hij werkte er zowel voor het hertogelijke hof in Mantua als voor 

de machtige Dogenfamilies in Genua. Tussen 1600 en 1608 breidde hij zijn netwerk 

voortdurend uit en kreeg hij invloedrijke edelen, geleerden en diplomaten als 

mecenas. Ondertussen besteedde hij zijn Italiaanse jaren aan het bestuderen van 

oude en renaissance kunst in Rome en elders. 

  



 

 

Peter Paul Rubens, Een satyress reikt naar een herm van Pan, ca. 1600-1608 

  

Honderd schilderijen en werken op papier vertellen het verhaal van Rubens’ verblijf 

in Italië en het begin van zijn grote atelier in Antwerpen. Je ontdekt er ook twee 

bruiklenen uit de collectie van The Phoebus Foundation: Rubens’ Portret van keizer 

Servius Sulpicius Galba en de tekening Een satyress reikt naar een herm van Pan 

uit het schetsboek van de meester. 

 

Bewonder Rubens’ meesterwerken nog tot 20 februari! 

Alle info en tickets vind je hier. 

 

 

https://phoebusfoundation.us19.list-manage.com/track/click?u=378026b49f58140068c652a66&id=60c51bad9c&e=ba24f52a73


 

Phoebus Reads 

 

Heb je al gehoord van de heilige Begga? 

Deze heilige mag dan wel minder bekend zijn dan pakweg de heilige Catharina of 

Barbara, haar verhaal is minstens even boeiend! 

 

 

 



 

In Phoebus Focus XXV neemt Phoebus onderzoeker Leen Kelchtermans je mee 

naar de zeventiende eeuw en vertelt ze hoe Begga, dochter van Itta van Nijvel (ca. 

592-652) en Pepijn de Oudere (ca. 580-639) in 1630 aangewezen wordt als 

stichteres van de bloeiende begijnenbeweging. 

De opmerkelijke Begga wordt vijf jaar later geportretteerd door niemand minder dan 

de barokke topper Jacob Jordaens (1593-1678). 

 

 Duik mee in de verborgen verhalen van dit boeiende schilderij 

en bestel je hier je exemplaar! 
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The Phoebus Update 

   

With isolations and quarantines, the end of the coronapandemic does not seem to be 

in sight. Even our paintings of the famous Jacob Jordaens (1593-1678) in Haarlem 

had to go into lockdown the past few weeks. Fortunately, we have great news: the 

'At home with Jordaens' exhibition at the Frans Hals Museum is open again! 
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And there’s more!  The exhibition has been extended until May 8 so you still have 

plenty of time to admire Jordaens's masterpieces and get to know this surprising 

master better. Book your ticket here! 

 

  

Behind The Scenes 

   

https://phoebusfoundation.us19.list-manage.com/track/click?u=378026b49f58140068c652a66&id=95dbd20ea1&e=ba24f52a73


We start this new year with launching exciting conservation projects at the Phoebus 

conservation studio! Naomi Meulemans, conservator of the modern and 

contemporary sub-collections, oversees the restoration campaign of the installation 

Los Muñecos, created in 1960 by Italian-Argentinian artist Libero Badii (1916-2001). 

 

 

Libero Badii, one of the Los Muñecos, 1960 

  

Los Muñecos or The Dolls is an impressive installation of 14 wooden painted 

sculptures of almost 5 meters high. The instability of the wood and the drastic flaking 

of the paint layer demand an extensive restoration treatment. 

 

Each doll bears a title that refers to a social personification. Just like our social 

connections in society, the sculptures are connected to each other in space by a 



cable. Moreover, they are also attached by a 'Tablero', symbol for the wheel of 

fortune. 

 

 

Comparison between the artwork and the x-ray 

  

Conservator Naomi started this campaign already in 2017, with a preliminary study in 

collaboration with conservator and contemporary art specialist Frederika Huys. 

Additionally, a material analysis was performed in the studio. With surprising results: 

x-ray photography showed that the current damage is partly a result of the 

manufacturing process! Together with conservator Giovanna Tamà and the Royal 

Institute for Art Heritage (KIK-IRPA), the final conservation and research will be 

executed throughout 2022. Stay tuned for the result! 

  



 

 

Installation scale model and wheel 

 

  

Travelling Treasures 

  

Our works of art travel around the world! Go along with us on a journey with our 

loans. 

  



 

Peter Paul Rubens, Portrait of Emperor Servius Sulpicius Galba, c.1598-1600 

  

This month we take you to Stuttgart! With 'Becoming Famous', the Stuttgart State 

Gallery shows how the Antwerp superstar Peter Paul Rubens (1577-1640) pursued 

his illustrious career. He laid the foundations for his later successes in Italy, working 

for both the ducal court in Mantua and the powerful Doge's families in Genoa. 

Between 1600 and 1608, he constantly expanded his network and received 

influential nobles, scholars and diplomats as patrons. Meanwhile, he spent his Italian 

years studying ancient and Renaissance art in Rome and elsewhere. 

  



 

Peter Paul Rubens, A Satyress Reaches for an Ermine of Pan, c.1600-08 

 

 One hundred paintings and works on paper tell the story of Rubens' stay in Italy and 

the beginnings of his large studio in Antwerp. Among them, you can discover two 

loans from the collection of The Phoebus Foundation: Rubens' Portrait of Emperor 

Servius Sulpicius Galba and the drawing A Satyress Reaches for an Ermine of Pan 

from the master's sketchbook. 

 



 

Admire Rubens' masterpieces until February 20! 

All info and tickets can be found here. 

 

  

Phoebus Reads 

   

Have you heard about Saint Begga? This saint might be less known than for 

example Saint Catherine or Saint Barbara but her story is definitely remarkable! 

 

https://phoebusfoundation.us19.list-manage.com/track/click?u=378026b49f58140068c652a66&id=fe4428028f&e=ba24f52a73


 

 

In Phoebus Focus XXV, Phoebus researcher Leen Kelchtermans takes you back to 

the seventeenth century and tells you how, in 1630, Begga, daughter of Itta of 

Nivelles (c.592-652) and Pepin the Elder (c.580-639), was designated as the 

foundress of the flourishing Beguine movement. 

The remarkable Begga was portrayed five years later by none other than the 

baroque master Jacob Jordaens (1593-1678). 



 

 

 Dive into the hidden stories of this fascinating painting and order your copy here! 

 

  

 

Alle afbeeldingen ©The Phoebus Foundation, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. 

Wenst u inhoud uit deze nieuwsbrief te gebruiken, gelieve ons te contacteren via 

info@phoebusfoundation.org. 
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