
Nieuwsbrief september 22 
 
Beste 

Welkom bij de nieuwsbrief van The Phoebus Foundation. 

De herfst is eindelijk hier en dat geldt ook voor de projecten, publicaties en 
bruiklenen van deze maand. 

Gezellig met een warme kop koffie of thee meer leren over onze kunstwerken? 
Beluister de Phoebus Focus podcast of lees erover in onze publicaties! 

  

Beluister podcast  

  

  

  

The Phoebus Update 

Sudbury calling! Dit najaar zijn niet alleen onze oude meesters in Denver (USA) te 
bewonderen. Ook onze meesterwerken uit de deelcollectie klassiek-moderne kunst 
steken het kanaal over, meer bepaald naar het Thomas Gainsborough's House te Sudbury 
in Suffolk (UK)! 

  

https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-y/
https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-j/


 

Emile Claus, Meisje aan de Leie, ca. 1892 

  

Niet minder dan 44 kunstwerken van onder meer Emile Claus, Valerius De Saedeleer, 

James Ensor en Rik Wouters vormen samen de uitzonderlijke tentoonstelling Painting 
Flanders. Flemish Art 1880-1914. Deze openingsexpo in de gloednieuwe 

tentoonstellingsruimte in het geboortehuis van de beroemde portrettist Thomas 

Gainsborough (1727-1788) vertelt het uitzonderlijke verhaal van Vlaamse kunst op het 
einde van de negentiende eeuw, te midden van de industriële revolutie. 

  



 

Rik Wouters, Het ravijn, 1913 

  

Ontdek van 21 november 2022 tot en met 26 februari 2023 in Sudbury hoe beroemde 

meesters als Gustave Van de Woestyne en George Minne de stinkende stad ontvluchtten 
naar Sint-Martens-Latem, op zoek naar schoonheid en rust.  

  

Lees meer over de expo  

  

Behind The Scenes 

Onze tentoonstelling Saints, Sinners, Lovers, and Fools in het Denver Art Museum komt 

dichterbij! Bij de voorbereidingen van zo'n grootschalig project komt echter heel wat 

kijken. Onze collega Laura Geudens neemt je graag mee achter de schermen. 

  

https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-t/


 

  

“Aangezien ik een achtergrond heb in conservatie en restauratie, ondersteun ik voor deze 

tentoonstelling mijn collega’s bij het nakijken van de conditierapporten. Alvorens een 
kunstwerk naar een tentoonstelling vertrekt, wordt het namelijk aan een uitgebreide 
conditiecheck onderworpen. Via het conditierapport wordt nagegaan of de toestand van 
het werk overeenstemt met de verwachtingen. Voor mij was het bijzonder interessant om 

de collectie zilveren objecten te onderzoeken en te documenteren. Deze stukken reisden 
voor het eerst en kregen dus een volledig nieuw conditierapport." 

  

 

Arent van Bolten, Christus in de woestijn, ca. 1600-1610 

De tweede afbeelding toont het schadebeeld waarop lichte aanloop van het zilver is aangeduid 



  

"Een voorbeeld hiervan is Christus in de Woestijn, een zilveren plaquette van de hand van 
Arent van Bolten (1573-1633). Er werden schadebeelden opgemaakt van het stuk: 

afbeeldingen waarop met een kleurcode de voornaamste beschadigingen en/of 

aandachtspunten zijn weergegeven. Op basis van die afbeeldingen worden de specifieke 
noden van de objecten bepaald, met oog op de tentoonstelling. Voor dit stuk werd 

besloten om een viltlaag aan te brengen op de contactpunten tussen de steun en dit 
object, wat toelaat het stuk op een veilige manier verticaal te tonen.” 

  

Ontdek meer achter de schermen 

  

  

Travelling Treasures 

Deze maand kondigen we met trots niet één maar twee nieuwe tentoonstellingen aan 
met bruiklenen uit onze collectie! 

Zo ontdek je enerzijds dit flamboyante werk van de Belgische futurist Jules Schmalzigaug  

in het Rijksmuseum Twenthe als onderdeel van hun gloednieuwe tentoonstelling Marinetti 
en het futurisme: Manifest voor een nieuwe wereld. 

  

 

Jules Schmalzigaug, Het dynamische van de dans, c. 1913 

https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-i/
https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-d/


  

Fans van Frans Hals moeten in Haarlem zijn! Onze Twee Vissersjongens van Frans Hals zijn 
er vanaf vandaag te zien in het Frans Hals Museum in hun nieuwste expo.   

Nieuwkomers neemt de bezoeker mee op reis terug in de tijd, wanneer verschillende 

Vlaamse kunstenaars, ambachtslieden en handelaren rond 1600 naar Haarlem verhuisden 
en daar de kunst beïnvloedden. Aan de hand van talrijke werken van Vlaamse meesters, 
onder wie Frans Hals, Karel Van Mander en Pieter Claesz, alsook schilderijen van 

Nederlandse meesters, ontdek je waarom deze Vlaamse kunstenaars naar Haarlem 

trokken en hoe ze de kunst en de stad beïnvloed hebben. 

  

 

Frans Hals, Twee Vissersjongens, c.1634-1637 

  

Ontdek alles over de tentoonstellingen op de websites van Rijksmuseum Twenthe en Frans 
Hals Museum. 

  

https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-h/
https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-k/
https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-u/
https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-u/
https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-o/


  

Phoebus Reads 

Deze maand zijn we in de ban van het gloednieuwe artikel van Dr. Leen Kelchtermans en 

Dr. Katharina Van Cauteren, dat gepubliceerd is in het internationale peer-reviewed 
tijdschrift gewijd aan Nederlandse en Vlaamse kunst, Simiolus. 

From drawings to comprehensive work of art: a reconstruction of Jacob Jordaens's Psyche 

Gallery in his Antwerp house is een samenvatting van vijf jaar onderzoek waarbij Leen en 
Katharina de plafondschilderingen van Jacob Jordaens over Amor en Psyche 

onderzochten. Het onderzoek was gericht op hoe de ontvangstruimte in de Antwerpse 
woning van de barokmeester eruit moet hebben gezien. Dankzij hun bevindingen  is het 

voor het eerst in 400 jaar mogelijk om Jordaens' "pronkkamer" te reconstrueren! Ze 

ontdekten dat de kunstenaar zijn gasten verblindde met indrukwekkende plafondstukken 
en illusionistische schilderingen op de muren en zelfs op de deuren. Zowel de plafond- als 
de deurstukken bevinden zich nu in de collectie van The Phoebus Foundation. 

  

 

Jacob Jordaens, Liefde van Amor en Psyche, ca.1652 

  



 

Jacob Jordaens, Trompe-l’oeil-deurpanelen: een jongeman met een hond en een jonge vrouw & een jonge vrouw , een 

oude man, een nar en een blazende kat, ca.1640-1645 

  

Lees alles over deze fascinerende studie in: Leen Kelchtermans & Katharina Van 
Cauteren, 'From drawings to comprehensive work of art: a reconstruction of Jacob 
Jordaens’s Psyche Gallery in his Antwerp house', Simiolus, 44/1 (2022), pp. 28-59. 

  

Ontdek Simiolus 

In de steigers 

Zoals je misschien al geraden hebt, gaan de werkzaamheden in de Boerentoren gestaag 

verder. De afgelopen weken waren gevuld met afbraakwerken maar ook met het 
verwijderen en opvullen van de vloerplaten. 

Een foto zegt meer dan duizend woorden, dus geniet van deze exclusieve beelden achter 
de schermen die deze maand door onze fotograaf werden genomen! 

https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-b/


  

 

 



 

©Tom D'haenens 

  

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op de Boerentorenwerf? Houd 

onze website en sociale media in de gaten! 

  

Meer Boerentoren  

  

TikTok! 

Vanaf nu is The Phoebus Foundation ook actief op TikTok! Ontdek alles over onze 

boeiende projecten, tentoonstellingen, publicaties en meer in video-formaat! 

 

 

https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-n/
https://email.kpot.be/t/j-l-vihkjdk-djlkkljlyd-m/


 


