
 

The Phoebus Update 

We beginnen de nieuwsbrief van deze maand met bijzonder spannend nieuws! Vorige 
week werden, na maanden vol spanning, de nieuwe architect en het ontwerp van de 

Boerentoren bekendgemaakt. Niemand minder dan toparchitect Daniel Libeskind en zijn 

studio werden geselecteerd om de iconische Boerentoren om te vormen tot een nieuwe 
publieke cultuurtoren waar bezoekers kunnen genieten van spectaculaire 
tentoonstellingen, een beeldentuin, een boekhandel en een panoramisch uitkijkpunt over 
Antwerpen. 

  

 

  

Om de Boerentoren een toegevoegde, monumentale allure te geven en de reeds 

bestaande ruimtes weer functioneel te maken, biedt het nieuwe ontwerp de nodige 
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logistieke oplossingen voor een goede circulatie in de toren en een essentiële indeling 
voor de toekomstige exporuimtes. Dit zal gebeuren aan de hand van de integratie van 

twee nieuwe elementen in de reeds bestaande constructie: de Kroon en de Boeg. Om de 

nieuwe Kroon te kunnen bereiken zullen er in de Boeg liften en (brand)trappen voorzien 
worden. Tegelijkertijd wordt de Boeg een ecologische 'long' en zal deze voor daglicht 
zorgen in het hele gebouw. Op die manier kan de Kroon alle bezoekers een 360-graden 

panoramisch uitzicht over de stad bieden en de toren en zijn omgeving vieren. Een 

auditorium, een beeldentuin en ruimte voor een culinaire beleving vormen hierbij de kers 

op de taart van het nieuwe programma van de toren. 
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Het nieuwe ontwerp verenigt kunst, functionaliteit, ecologie en structuur terwijl de 

oorspronkelijke toren integraal behouden blijft. Dit uitzonderlijke project zal de 
Boerentoren omvormen tot een cultureel centrum waar bezoekers zich thuis kunnen 

voelen en kunnen genieten van kunst, architectuur, natuur en de stad. 

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

onze website en sociale media in de gaten! 

  

Meer Boerentoren  
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Behind The Scenes 

Deze maand nemen collection consultant Katrijn Van Bragt en restaurator Naomi 

Meulemans je mee op reis naar Sudbury, Suffolk (UK) voor de installatie van de 
tentoonstelling Painting Flanders in Gainsborough's House! 

  

 

De kunstwerken kwamen veilig en wel aan in Sudbury 

  

Katrijn en Naomi zorgden ervoor dat meer dan 40 meesterwerken van Emile Claus, 
Gustave Van de Woestyne, James Ensor, Rik Wouters en andere kunstenaars van de 
Latemse School veilig naar Sudbury konden reizen. Geen gemakkelijke taak in Brexit-

tijden! Elk kunstwerk werd voor vertrek uitgebreid geanalyseerd en verpakt in een op 

maat gemaakte kist. Daarnaast werden alle douaneformaliteiten geregeld zodat de 

kunstwerken vlot naar het Verenigd Koninkrijk konden reizen. 
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Naomi en Katrijn dubbelchecken alles samen met scenograaf Lee Preedy 

  

Na de oversteek van het kanaal en de aankomst in Sudbury werden de schilderijen en 
sculpturen grondig gecontroleerd om na te gaan of er tijdens het transport geen schade 
was ontstaan. Een gespecialiseerd team van art handlers installeerde elk kunstwerk onder 

het kritische oog van Naomi en Katrijn. Na het aanbrengen van labels, zaalteksten, het 
testen van de audiogids en het afstellen van de verlichting was de tentoonstelling 

eindelijk klaar om aan de wereld getoond te worden!  
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Het resultaat! 
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Met Painting Flanders brengt The Phoebus Foundation het verhaal van een belangrijk 
stukje Vlaamse kunstgeschiedenis aan het eind van de 19de eeuw naar het Verenigd 

Koninkrijk. De tentoonstelling is een echte primeur: het is de allereerste tentoonstelling in 
de gloednieuwe tentoonstellingsruimte van Thomas Gainsborough's House in Sudbury, 

Suffolk. Ontdek de unieke tentoonstelling nog tot 26 februari 2023! 

  

Ontdek 'Painting Flanders' 

  

Travelling Treasures 

Deze maand zijn er niet minder dan zes werken uit onze collectie te bezichtigen in de 

volgende tentoonstellingen: Verborgen Parels. Zeven eeuwen meesterwerken uit Mechelen in 
Museum Hof van Busleyden en SkYline. Hoogbouw in de Lage Landen in STAM Gent.  

De tentoonstelling in Museum Hof van Busleyden neemt de bezoeker mee naar een 

tijdloze stad waar meer dan 100 kunstwerken de rijke geschiedenis van het Mechelse 

kunstlandschap onthullen. 
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Frans Verbeeck, Boerenbruiloft, ca.1550 

  

SkYline. Hoogbouw in de Lage Landen legt onder meer de focus op verschillende 
architecturale en stedelijke aspecten en hoe deze de skyline vormgeven door zich te 
concentreren op de steden Gent en Rotterdam. In deze samenwerking met Museum 
Rotterdam wordt er geanalyseerd hoe en waarom skylines eruit zien zoals ze er vandaag 

uitzien, maar ook hoe de evolutie ervan doorheen de tijd is veranderd en welke 
uitdagingen en ontwikkelingen er in de toekomst mogelijk zullen plaatsvinden. 

  

 

Jan Wildens,  Panoramisch zicht op de rede van Antwerpen vanaf Linkeroever, ca.1635 
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Koop je tickets voor de twee tentoonstellingen op de websites van Hof Van 
Busleyden en STAM Gent! 

  

Phoebus Reads 

Deze maand focussen we op het gloednieuwe artikel van Camille Polkownik: ‘An 
examination of a group of works related to Albrecht Dürer’s trip to the Netherlands’, 

in: Hamilton Kerr Institute, Bulletin, 9 (2022):  87-102. In de studie wordt onder meer een 

fascinerend portret uit onze collectie onder de loep genomen,  dat recent gerestaureerd 
werd. De resultaten zijn bijzonder verrassend en werpen nieuw licht op het tot stand 

komen van het kunstwerk en de identiteit van de geportretteerde. 

  

 

Voor en na restauratie van Portret van een man door een onbekende Zuid-Nederlandse Meester, 16de eeuw            
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Benieuwd? Lees hier alvast een samenvatting: 

"Het artikel is een onderzoek naar de relatie tussen een tekening van de Duitse 

kunstenaar Albrecht Dürer (1471-1528) en een groep schilderijen, waarvan aanvankelijk 

werd gedacht dat ze de Portugese humanistische filosoof Damião de Góis (1502-74) 
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voorstelden. Ten eerste werd er technisch onderzocht of de schilderijen overeenkomen 
met zestiende-eeuws materiaal en werden ze stilistisch vergeleken met de tekening. Ten 

tweede werd de huidige identificatie van de geportretteerde in vraag gesteld en 

weerlegd, waarna een alternatieve identiteit werd voorgesteld. Uit technische analyse 
bleek dat de materialen en het uiterlijk van de schilderijen overeenkomen met de 
zestiende eeuw en dat ze waarschijnlijk omstreeks 1525-50 vervaardigd werden, kort na 

de oorspronkelijke tekening van Dürer. Hoogstwaarschijnlijk werden ze echter 

geschilderd door een Antwerps atelier dat niet aan Dürer gelieerd was. Bovendien 

suggereert het onderzoek dat de afgebeelde man niet de Góis kan zijn maar het 
vermoedelijk gaat een Portugese koopman en diplomaat in Antwerpen met wie Dürer een 

vriendschap ontwikkelde tijdens zijn verblijf in de Nederlanden omstreeks 1520-21." 

  

Ontdek meer! 

  

 

  

Graag brengen we je op de hoogte van een gloednieuw kunstproject voor kinderen: Wat 
is Kunst? Oftewel WIK! 

Momenteel ontwikkelen we een geweldig interactief kunstplatform voor kinderen van 8 

tot 12 jaar. In verschillende komische vlogs waarin kunstzinnige vragen centraal staan, 
nemen presentator Leonard, bekend van Ketnet, en zijn virtuele assistent JOS, met de 
stem van Clara Cleymans, je mee op kunstavontuur. Verder biedt het platform een 

interactieve kunstgalerij, creatieve games en zelfs DIY-video’s aan om kinderen artistiek 
te stimuleren. 

Meer nog: we brengen WIK zelfs naar de klas! Op het platform kunnen leerkrachten 

inspiratie vinden en bovendien gratis kant- en-klare lessuggesties voor de tweede en 

derde graad basisonderwijs downloaden. Deze betekenisvolle lessuggesties laten 
leerlingen doelgericht reflecteren over en experimenteren met kunst. Ideaal om met je 

leerlingen op een speelse en interactieve wijze kunst in al haar facetten te ontdekken. 

Benieuwd? Bekijk alvast onderstaande trailer of check www.watiskunst.be vanaf 9 

januari! 
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