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Ontdek Phoebus Focus  

  

  

The Phoebus Update 

We zetten 2023 meteen flitsend in met een gloednieuwe tentoonstelling over het 
Dimpna-altaarstuk van Goossen Van der Weyden (1455-1543) in The National Gallery of 

Ireland! De tentoonstelling St Dymphna. The Tragedy of an Irish Princess belicht het leven 

en nalatenschap van de Ierse prinses en focust op de restauratie en het spannende 

onderzoek dat The Phoebus Foundation heeft uitgevoerd na de verwerving van de 
panelen.  

Met deze tentoonstelling keert de heilige Dimpna symbolisch terug naar de plaats waar 

alles begon. Nog tot 28 mei krijgt het Ierse publiek de kans om het inspirerende 

levensverhaal van 'hun' prinses te herontdekken en zich te laten inspireren door haar 

moed en kracht.  

  

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-y/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-j/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-j/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-t/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-r/


 

Goossen Van der Weyden, Dimpna en haar gezellen staan op het punt om in te schepen, ca. 1505 

Daarbovenop lanceerden we deze maand ons nieuwe kunstplatform voor kinderen, Wat 
is Kunst? of WIK! Op dit interactieve platform kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar 

genieten van humoristische vlogs, spelletjes en DIY-video's over kunstwerken uit de 

Oudheid tot de 20ste eeuw. Maar ook leerkrachten vinden er inspirerende lessuggesties 

om WIK naar de klas te brengen.  

Ontdek WIK op www.watiskunst.be en blijf op de hoogte door je te abonneren op 

de WIK-nieuwsbrief!  

  

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-d/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-d/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-h/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-k/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-u/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-o/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-i/


 

  

Ontdek WIK  

  

Behind The Scenes 

Deze maand duiken we achter de schermen met Brian Richardson, specialist in de 

conservatie en restauratie van houten voorwerpen en meubels. Brian werkte onlangs aan 

een bijzondere installatie van de Vlaamse hedendaagse kunstenaar Wim Delvoye, die 

bestaat uit een vitrinekast met 12 zaagbladen en een gasfles, waarvan elk stuk 
geschilderd is in Delfts blauw. Deze fijn uitgewerkte antieke kast verwijst naar de 

Vlaamse neostijlen, die gekenmerkt zijn door hun rijk gesneden donker roodbruin hout en 

glanzende vernis. 

  

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-n/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-b/


 

Wim Delvoye, Installatie met 12 zaagbladen en een gasfles 

  

"De antieke ‘look’ van de kast laat niet meteen vermoeden hoe het meubel is opgebouwd. 
De gehele constructie is namelijk demonteerbaar: wanden, onderstel en bekroning zitten 

niet vast met houtverbindingen maar worden met slechts enkele bouten bijeen gehouden. 

Dit maakt het geheel erg wankel. Een bijkomend probleem is dat de glazen deur aan de 

voorzijde volledig ‘buiten formaat’ is. Een antieke vitrinekast zou twee deurtjes hebben 
die vanuit het midden opengaan en zouden ook voorzien zijn van meerdere kleine ruiten. 

Bij het openmaken van de kast zakt de zware deur naar beneden. Bovendien helt het 

geheel ook gevaarlijk naar voren met een reële kans dat de kast en inhoud ook werkelijk 

zouden vallen." 

  

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


 

© Brian Richardson 

  

"Het demonteerbare aspect van het kunstwerk maakte de restauratie wel gemakkelijker. 
Zo kon het meubel volledig uit elkaar gehaald worden om aan de constructie te kunnen 

werken. Na veel denkwerk en overleg werd de verdere aanpak uitgestippeld. Onderaan 

de zijwanden werden vier nieuwe houtverbindingen voorzien die de wanden met het 

onderstel verbinden. Deze niet-zichtbare ingreep zorgt voor een duidelijke verbetering 
van de stabiliteit van het meubel. Om het torsen verder tegen te gaan werden er op de 

rugzijde van het meubel vier L-vormige beugels aangebracht." 

  

 

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-c/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-q/


© Brian Richardson 

  

"Naast deze belangrijke constructieve ingrepen werden er ook kleinere behandelingen 
uitgevoerd, zoals het lijmen van enkele barsten, het vullen van spleten in het hout en het 

retoucheren van oude stootschade." 

  

 

© Brian Richardson 

  

"Omwille van de complexiteit vormde de restauratie van deze antieke/hedendaagse 

vitrinekast een enorme uitdaging, maar dat maakte het resultaat des te bevredigender."  

  

Meer Achter de Schermen 

  

Travelling Treasures 

Ook onze kunstwerken reizen begin dit jaar al meteen naar binnen- en buitenlandse 

tentoonstellingen! Zo ook naar MSK Gent voor de nieuwe expo Theodoor Rombouts, 
Virtuoos van het Vlaams caravaggisme. 

Theodoor Rombouts werd op het einde van de 16de eeuw geboren in Antwerpen en 

staat vooral bekend om zijn composities met vrolijke gezelschappen, muziekscènes en 

kaartspelende personages. Het werk Kaartspelers is exemplarisch voor Rombouts' stijl; de 

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-f/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-z/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-v/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-v/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-a/


intrigerende kunstenaar haalde zijn  inspiratie bij Caravaggio maar voegde tegelijkertijd 

een realistische en spontane dimensie aan zijn werken toe.  

  

 

Theodoor Rombouts, Kaartspelers, 1627-1632 

  

Ook in de Fondation de l’Hermitage te Lausanne ontdek je niet minder dan zes werken uit 
onze collectie in het kader van de nieuwe tentoonstelling Léon Spilliaert. Avec la mer du 

Nord … Zoals de titel al aangeeft, richt deze retrospectieve zich volledig op de in 

Oostende geboren autodidactische schilder en graficus. De tentoonstelling toont 

bovendien een van de meest verbeelde onderwerpen in Spilliaerts oeuvre: de Noordzee. 

Spilliaert was een tijdgenoot van James Ensor en Henri de Toulouse-Lautrec. Tijdens de 

late 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw schilderde hij zowel zelfportretten als 

scènes uit het dagelijks leven, die vandaag tot zijn belangrijkste werken gerekend worden. 

Met zijn eigenzinnige benadering van kleur viel Spilliaert op tussen zijn Belgische 
tijdgenoten. Geen wonder dat hij vandaag beschouwd wordt als een van de belangrijkste 

Belgische kunstenaars van de 20ste eeuw. 

  

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-s/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-g/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-g/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-e/


 

Léon Spilliaert, Zelfportret, ca. 1906 

  

Ontdek meer over deze nieuwe tentoonstellingen op de websites van MSK 

Gent en Fondation de l'Hermitage. 

  

Meer Reizende Schatten  

  

Phoebus Reads 

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-yd/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-yd/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-yh/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-yk/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-w/


Deze maand vieren we de 30ste (!) editie van onze Phoebus Focus reeks met Suzanna en de 

ouderlingen, #MeToo in de tijd van Hendrick De Clerck, geschreven door stafchef van The 

Phoebus Foundation, Dr. Katharina Van Cauteren. 

  

 

  

In deze editie ontdek je de verschillende betekenissen en motieven achter Hendrick De 

Clercks verbeelding van het moraliserende Bijbelse verhaal van Suzanna en de 

ouderlingen. In het licht van de #MeToo-beweging lijkt dit verhaal over macht, intimidatie 

en onrecht actueler dan ooit! 

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


  

Bestel Phoebus Focus 

In de steigers 

De werkzaamheden in de Boerentoren zijn sinds de kerstvakantie hervat en het team gaat 

momenteel verder met de verwijdering van de vloerplaten en het asbest. Daarnaast zijn 
op verschillende niveaus van het gebouw nieuwe vloeren aangebracht.  

Zoals gebruikelijk zijn ook deze werkzaamheden niet aan de ogen van onze fotografen 

ontsnapt! 

  

 

© Tom D'haenens 

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-jl/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-jr/
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© Tom D'haenens 

Meer Boerentoren  

  

Fun Fact! 

Naar aanleiding van de speciale 50ste verjaardag van koningin Mathilde hebben we 

ontdekt dat ook zij graag eens een Phoebus publicatie leest. Je spot het goed, Politiek en 

https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-jt/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-jy/
https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-jj/


Schilderkunst van Phoebus stafchef Dr. Katharina Van Cauteren ligt op de salontafel van 

onze koningin! 

  

 

  

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


 

  

Lees samen met de koningin Politiek en Schilderkunst. Beschikbaar in de shop op onze 

website! 

  

Bestel Politiek en Schilderkunst 

© The Phoebus Foundation 

Alle afbeeldingen zijn eigendom van The Phoebus Foundation, tenzij anders vermeld. Alle rechten 
voorbehouden. 

Blijf op de hoogte 
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https://email.kpot.be/t/j-l-exwik-djlkkrykld-jd/

