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Welkom bij de nieuwsbrief van The Phoebus Foundation. 

Tijdens de zomermaanden staan we niet stil! Ontdek onze projecten, publicaties en 
bruiklenen van deze maand. 

Genieten in de zon en meer leren over onze kunstwerken? Beluister de Phoebus 
Focus podcast! 

  

 
  

  

  

  

The Phoebus Update 
Nog steeds op zoek naar de ideale vakantie-activiteit voor het hele gezin? Nood aan de 
ultieme combinatie van koelte, cultuur en ontspanning?  

  

Beluister podcast 

https://email.kpot.be/t/j-e-vjludtd-djlkkrykld-c/
https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-r/
https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-y/


 
  

Zoek niet verder! Onze Zot van Dimpna tentoonstelling is niet alleen toegankelijk voor 

jong en oud dankzij een interactieve scenografie met humoristische en ontroerende 
video's, vanaf nu is er ook een avontuurlijke zoektocht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Aan de hand van fascinerende vragen gaan kinderen als echte speurneuzen op zoek naar 
de code van de schat van abt Tsgrooten, de opdrachtgever van het Dimpna-altaarstuk.  

  



 
  

Een tentoonstelling bezoeken was nog nooit zo spannend! Wie de code ontrafelt, krijgt 

er bovendien een geweldige prijs bovenop. En dit allemaal voor slechts één euro per 
persoon! 

Bestel snel je ticket! Het opdrachtenblad voor de zoektocht is te verkrijgen aan de balie 
van de Sint-Dimpnakerk.  

  

 
  

  

Behind The Scenes 
Ook onze deelcollectie Latijns-Amerikaanse kunst wordt onder handen genomen! 

Phoebus restaurator Naomi Meulemans neemt je graag mee achter de verflagen 
van Amorfe figuren van de Chileens kunstenaar Roberto Matta (1911-2002). 

  

  

Bestel tickets 

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


 
  

"Matta realiseerde dit werk  in 1940,  aan het begin van een baanbrekende periode in zijn 

carrière. Niet alleen zijn surrealistische werken maar ook zijn originele keuze voor 
materialen maakten van hem echt een vooruitstrevende modernist . Wist je dat hij 
voor Amorfe figuren zelfs gebruik maakte van fluorescerende pigmenten? Voor de 
Tweede Wereldoorlog was dit zeer ongebruikelijk in de kunstwereld! Na onderzoek blijkt 
dat Matta het pigment niet enkel voor een esthetisch, oplichtend effect gebruikte maar 
hiermee ook een diepere betekenis aan het schilderij gaf. Het werkje licht op bij UV (ultra 
violet) belichting en laat daardoor onderliggende figuren in structuren opflikkeren." 

  



 
Met normaal licht 

  

"In 2016 onderzocht ik samen met restaurator Giovanna Tamà de 
verouderingseigenschappen van het fluorescerend pigment. Het resultaat was toch wel 
dramatisch: na vijftig jaar vertoonden de verfmonsters duidelijke 
verouderingsverschijnselen en na honderd jaar zou het fluorescerend effect zelfs volledig 
verdwenen zijn. Dit willen we uiteraard vermijden! Daarom is het belangrijk om het 
kunstwerk zo veel mogelijk af te schermen van sterke UV-straling. We kozen voor een 
aangepaste retoucheermethode en een speciale lijst. Om de fluorescerende lagen te 
beschermen maar ze soms toch ook te kunnen bewonderen zorgden we voor een 

lichtschakelaar aan de lijst om het werk gecontroleerd van UV-licht te kunnen voorzien. 
Zo creëerden we meteen ook een bijzonder verrassend effect voor de toeschouwer!" 

  



 
Met UV-licht 

  

 
  

Travelling Treasures 
Vorige maand gingen we naar Los Angeles, in juli zoeken we het iets dichter bij huis. Fans 
van kunst van de Latemse school kunnen deze maanden immers hun hart ophalen in het 

Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch. 

  

Ontdek meer 

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


 
Gustave Van de Woestyne, Boerin, 1926 

  

In de tentoonstelling Symbolisme in Vlaanderen wordt gefocust op de eerste generatie 
kunstenaars uit het pittoreske kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem. Drie belangrijke 
kunstenaars staan centraal: beeldhouwer Georg Minne, landschapsspecialist Valerius De 
Saedeleer en Gustave Van de Woestyne, bekend om zijn fijngetekende, krachtige 
boerenkoppen. De kunstwerken van deze getalenteerde meesters vertolken hun drang 
om de moderne, drukke stad te onvluchten en terug te keren  naar de natuur, de 
oorsprong en de innerlijke rust.  

  



 
Valerius De Saedeleer, Perelaar in de Vlaamse Ardennen, ca. 1925 

  

Met niet minder dan 6 bruiklenen van Gustave Van de Woestyne en Valerius De 
Saedeleer zijn we bijzonder trots om bij te hebben gedragen aan deze uitzonderlijke 
tentoonstelling! 

  



 
  

 
  

  

Phoebus Reads 
Wist je dat kant een belangrijke 
productie kende tijdens de Eerste 

Wereldoorlog? Onze nieuwste 

Phoebus Focus is volledig gewijd aan 

de zogenaamde war lace! 

  

  

Info & tickets 

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


 
  

Het lijkt haast contradictorisch 
maar tijdens de Grote Oorlog 

waren kantwerksters naarstig aan 
het werk, onder impuls van 
koningin Elisabeth. De kant die 
geklost werd, werd verkocht in de 

geallieerde landen ten voordele van 
oorlogsinvaliden. De grootste 
afzetmarkt waren ongetwijfeld de 
Verenigde Staten, waar tot op 

vandaag nog veel van deze war 
lace fragmenten bewaard worden. 

Kenmerkend voor deze unieke 
objecten is de vaderlandslievende 



iconografie: de fragmenten, 

zakdoeken en tafellakens zijn 
versierd met wapenschilden, 
klauwende leeuwen en heraldiek. 

In deze Phoebus Focus vertelt 

oorlogskantexperte Wendy Wiertz 
het uitzonderlijke verhaal van dit 
unieke erfgoed dat ontstond tijdens 
de donkerste dagen van onze 

geschiedenis. 

  

 

In de steigers 
Je leest het goed: we verwelkomen een extra item in 
onze nieuwsbrief! De werkzaamheden in de 

Boerentoren lopen gestaag verder en dus geven we 
onze fans graag een kijkje achter de schermen op de 
werf van de Boerentoren.  

  

Bestel Phoebus Focus 

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


 
©Tom D'haenens 

  

Het verwijderen van het asbest en het ontmantelen 
van het niet-originele interieur gaan stap voor stap 
vooruit. Zo kon het betonnen plafond van 
sterarchitect Léon Stynen (1899-1990), dat in de 
jaren '70 werd toegevoegd en tot voor kort 
verborgen zat, opnieuw blootgelegd worden! Ook de 
roltrappen werden stukje voor stukje afgebroken. Een 
hele klus!  

  



 
©Kristof Vrancken 

  

 
©Tom D'haenens 

  



Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen 

op de Boerentorenwerf? Houd onze website en 
sociale media in de gaten! 

  

 
  

  

© The Phoebus Foundation 

Alle afbeeldingen zijn eigendom van 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. 

Blijf op de hoogte 

Facebook 
Instagram 
Linkedin 
Vimeo 

  

 

Meer Boerentoren 

https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-u/
mailto:info@phoebusfoundation.org
https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-o/
https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-b/
https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-n/
https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-m/
https://email.kpot.be/t/j-l-vjludtd-djlkkrykld-k/

