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Welkom bij de nieuwsbrief van The Phoebus Foundation!  

Ook deze maand belichten we enkele van onze spannende projecten en bruiklenen. 

Onze kunstwerken in het echt ervaren? Bezoek onze Zot van Dimpna tentoonstelling 
in Geel! 

  

 
  

  

  

  

The Phoebus Update 
We beginnen deze nieuwsbrief met een knal... want The Phoebus Foundation gaat naar 
de VS! 

  

Tickets & info 

https://email.kpot.be/t/j-e-vvjujl-djlkkrykld-m/
https://email.kpot.be/t/j-l-vvjujl-djlkkrykld-r/
https://email.kpot.be/t/j-l-vvjujl-djlkkrykld-y/


 
Hendrick De Clerck en Denijs Van Alsloot, Aards paradijs met de vier elementen, 1613 

  

We zijn bijzonder fier om te mogen aankondigen dat 120 kunstwerken van onze 
deelcollectie Oude Meesters eind dit jaar de oceaan oversteken naar Denver en Dallas. 
Vanaf 16 oktober kan je meesterwerken van Hans Memling, Peter Paul Rubens, Jacob 
Jordaens en vele andere pareltjes bewonderen in het Denver Art Museum, waar ze deel 
uitmaken van de spannende tentoonstelling Saints, Sinners, Lovers, and Fools: 300 Years of 

Flemish Masterworks. 

  



 
Denver Art Museum  

  

Denver Art Museum ligt in het hart van de Verenigde Staten, aan de voet van de Rocky 
Mountains en pakte in het verleden reeds uit met razend succesvolle tentoonstellingen 
over onder meer Claude Monet, Frida Kahlo en Venetiaanse meesters. We kijken er dan 
ook reikhalzend naar uit om onze Vlaamse supersterren er in de schijnwerpers te zetten!  

  

 
  

  

Behind The Scenes 
Je hebt het misschien al gemerkt... onze bruikleenwerking staat niet stil! Meer nog, sinds 

het einde van de (ergste) coronapandemie hebben we bijzonder veel kunstwerken die 
aan een korte of langere reis beginnen om gepresenteerd te worden in binnen-en 
buitenland. Gelukkig zijn Collection Consultant Katrijn Van Bragt en restaurator Anke 

Van Achter er om alles in goede banen te leiden! 

  

  

Meer info 

https://email.kpot.be/t/j-l-vvjujl-djlkkrykld-j/


 
  

"Van Los Angeles tot Mechelen, van Oude Meesters tot albasten sculpturen, ... de 
variëteit aan kunstwerken die in bruikleen worden gevraagd is enorm! Ook de 

instellingen die beroep doen op onze collectie zijn bijzonder divers: van historische 
kerken tot hypermoderne musea. Elke bruikleenaanvraag vraagt dan ook om een unieke 
aanpak." 

  

 
Restaurator Carlos González Juste neemt Suzanna en de ouderlingen van Jan Massys onder handen  

  

"Eerst bekijken we of het aangevraagde kunstwerk in kwestie beschikbaar is tijdens de 
gevraagde periode en of het object mag reizen en in de instelling gepresenteerd mag 

worden. Alles hangt immers af van de fragiliteit van het kunstwerk en de 



omstandigheden van de instelling. Is de ruimte geklimatiseerd en veilig? Vraagt het object 

om extra transport- of installatievereisten zoals een klimaatbox of schokdempende kist? 
Sommige werken krijgen zelfs een heuse restauratiebehandeling om helemaal 
tentoonstellingsklaar te kunnen vertrekken." 

  

 
 Heilige Barbara en Karel V in hun op maat gemaakte verpakking 

  

"Nadat alle afspraken met de bruikleennemer en de transportfirma gemaakt zijn, maken 
we een uitgebreid conditierapport op. Eens ingepakt en ingeladen in de vrachtwagen is 
het zover: de reis kan beginnen!" 

Wil je volgen waar onze kunstwerken momenteel gepresenteerd worden? Volg onze 
reizende schatten op onze website! 

  

 
  

  

Travelling Treasures 
Vanaf oktober zal je onze kunstwerken in de VS niet alleen in Denver en Dallas 
terugvinden. Sinds april kan je in het befaamde J. Paul Getty Museum te Los Angeles de 

prachtige Bloemenvaas met varkensbrood en edelstenen van de meesterschilder Jan I 

Brueghel (1568-1625) bewonderen! 

  

Ontdek onze bruiklenen 

https://email.kpot.be/t/j-l-vvjujl-djlkkrykld-t/


 
Jan I Brueghel, Bloemenvaas met varkensbrood en edelstenen, 1605-07 

  

Het werk maakt deel uit van de permanente presentatie van het museum en is niet 
zomaar een stilleven: Bloemenvaas met varkensbrood en edelstenen is een van de vroegste 
en mooiste voorbeelden van Jan I Brueghel als bloemenspecialist. De variatie aan 

bloemen en kleuren spat van het paneeltje!  

Meer weten over dit uitzonderlijke meesterwerk? Je ontdekt er alles over in Phoebus 

Focus 28! 

  

 
  

  

Phoebus Reads 
Benieuwd naar de nieuwste ontdekking van Phoebus onderzoeker Dr. Leen 

Kelchtermans? Je leest er alles over in de nieuwste Phoebus Finding op onze 

website! 

  

Bestel Phoebus Focus 

https://email.kpot.be/t/j-l-vvjujl-djlkkrykld-i/


  

 
Peter Snayers, Gevecht tussen ruiters en voetvolk, 1656 

  

Veldslagenschilder Peter Snayers (1592-1667) had in zijn eigen tijd al een 
uitmuntende reputatie. De meester blonk uit in topografische strijdtaferelen 
die hij met de nodige accuraatheid en precisie op groot formaat verbeeldde. 

Heel recent stootte Leen op een belangrijke vondst die niet alleen de biografie 
van Snayers aanvult maar ook nieuw licht werpt op het sociale netwerk van 
deze intrigerende kunstenaar en doens broer Lodewijk.  

Benieuwd? Lees er alles over in het nieuwste artikel van onze Phoebus Findings! 

  

 
  

 
 

Lees artikel 

https://email.kpot.be/t/j-l-vvjujl-djlkkrykld-d/

