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Van Bruegel

tot

Rubens

Eenenvijftig topwerken werden van de muren van Buckingham Palace, Windsar en andere koninklijke kastelen
gehaald en pronken een zomerlang in de zalen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te
Brussel. Een royale geste van de Queen, zoveel is zeker, maar vooral een niet te missen tentoonstelling. Noem
het gerust een buitenkans.
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Pieter Pau/ Rubens,
Portret van Antoon van Dyck,
olievetfop hout, 64,9 x
49,9 cm
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Pieter Bruegel de Oude,
De kindermoord te Bethle
hem, olieverf op hout,
/09,2 x /58,/ cm
Quinten Metsys, Portret van
Desiderius Erasmus,
olieverf op hout, 50 x 45 cm
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Enkele voorbeelden. Een portret van Erasmus uit 1517,
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David Teniers de jonge,
Maria met Kind (naar
Titiaan), olieverf op hout,
17,1 x 23,2 cm
THE ROYAL COLLECTION

@

2007,

HER MAJESTY QUEEN

ELISABETH 11

die wetenschap minder vanzelfsprekend.
RUBENS EN ZIJN TIJD
De Rubensselectie is van uitzonderlijke kwaliteit. Slechts

VERDWAALDE NOORD-NEDERLANDERS

één religieus werk, maar drie sublieme landschappen,
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waaronder de beroemde

•
•
•

23

Provinciaal Cultuurcentrum
Caermersklooster
6 - 9000 Gent
09 269 29 1 0 - fax 09 269 29 11

Vrouwebroersstraat
teL

caermers klooster@oost -vlaanderen_ be
www.caermersklooster.be

tentoonstelling

Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 07
Ante lïmmermans, laureaat
Johan Gelper en Steven Baelen, genomineerden
van 25 april t.e.m. 15 juni 2008

11.11.11-boekenverkoop
20, 21 en 22 juni 2008

Disappearing Worlds/Verdwijnende werelden
Jens Bjerre
ontdekkingsreiziger/fotograafI eineast
van 11 juli t.e.m. 14 september 2008

Rithard Simoens
schilderijen, gouaches en sculpturen
van 11 juli t.e.m. 14 september 2008

�"
Provincie
Oost-Vlaanderen
-

Graag onze e-nieuwsbrief?

mail naar: caermersklooster@oost-vlaanderen.be

Twee schilderijen van Maarten Van Heemskerck die zeker
niet misstaan in de selectie en verder een intrigerend ano
niem werkje dat in de smaak zal vallen. Het is een trompe
l'oeil van een raam met glas in lood gevat. Erachter staat
een jongeman naar de kijker te monkelen. Met zijn rech
terhand tikt hij op het raam, terwijl zijn linker op het ven
stertablet rust. Echt illusionistisch en heel charmant.

Anoniem, jongen bij een raam,
olieverf op hout, 73,8 x
61,6 cm
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Er valt heel wat te ontdekken, werk van mindere goden,
bij wier naam we ons nauwelijks wat kunnen voorstellen,
zoals De Formontrou, Spierincks of Fruytiers, deze laatste
met een aquarel die Hélène Fourment met vier van Ru
hens' kinderen voorstelt. Om ons geheugen op de frissen
toont het museum een werk van die schilder, maar in een
geheel ander genre, met name een groot altaarstuk.
De tentoonstelling

Van Bruegel tot Rubens biedt de Royal

Collection Trust als een globaal pakket aan. Ze was al te
zien in de Queens Gallery van Hollyroodhouse in Edin
burg en verhuist in de herfst naar Buckingham Palace.
Door werken uit de eigen verzameling te tonen, wil het

The British
Royal Colteetion

museum daar geen afbreuk aan doen. Er moeten zeker
geen bijbedoelingen achter gezocht worden, geen betwete
rij, noch opscheppen met eigen rijkdom. Die rijkdom staat
buiten kijf, alleen beseft het publiek dat te weinig. Een oud
zeer. De enige betrachting was de uitzonderlijke werken
die hier tijdelijk zijn nog beter in hun context te plaatsen.

Nog tot
21 september 2008
Open: van dinsdag
tot en met zondag van
IOtot 17 uur
Gesloten: maandag
Koninklijke Musea

Van die vergelijkingen is trouwens niets terug te vinden in

voor Schone Kunsten

de catalogus, een trouwe weergave van het Engelse origi

van België

neel en gepubliceerd door het Mercatorfonds. Het is een
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Regentschapsstraat 3
I 000 Brussel

aardigheidje voor het eigen publiek, een toegift die vol

Tel. 02 508 32 11

mondig toe te juichen is.

www.expo-royalcollec
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