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HetKoninklijkMuseumvoor
SchoneKunstenAntwerpen is
met 73 topwerkenneergestreken
inhetRockoxhuis.De 17de-
eeuwsewoningvan
deAntwerpseburgemeester
NicolaasRockox is omgetoverd
tot eenweelderig kunstkabinet.

Eric rinckhout

H
et KoninklijkMuseumvoor
SchoneKunsten in
Antwerpen (KMSKA), dat
tot 2018 gesloten is voor
renovatie- en uitbreidings-

werken, heeft voor een completemake-
over vanhetRockoxhuis gezorgd.Het
museum indeKeizerstraat, de histori-
schewoning vandeAntwerpse burge-
meesterNicolaasRockox (1560-1640),
is voor de komende vier jaar verrijktmet
73 topwerkenuit deKMSKA-collectie.
Tegelijkwerdende interieurs onder han-
den genomenomde zeventiende eeuw
zodichtmogelijk te benaderen.

Dat levert eenwin-win-winsituatie op.
De collectie vanhetRockoxhuis, dat zijn
deurenopende in 1977,wordt aangevuld
met een resemmeesterwerkenvanVan
Eyck totRubens. In totaal zijn ermeer
danhonderdwerken te zien. Ten tweede
heeft hetKMSKA,nadat de expo
Meesterwerken inhetMASwerdafgeslo-
ten, opnieuweenplek inAntwerpenom
zijnhoogtepunten vande vijftiende tot de
zeventiende eeuw te tonen.Daarenboven
wordt debezoeker ondergedompeld inde
sfeer vande zeventiende eeuw.Die bezoe-
ker krijgt de collectie vanhetKMSKAook

opeenandere, veel intiemeremanier te
zien: niet in eenmuseale setting,maar in
een zeventiende-eeuwsepatriciërs-
woning.

Kitscherig
TussendecollectiesvanRockoxhuisen
KMSKA zijnenkeleaardigeovereenkom-
sten.NicolaasRockoxwasniet alleenbur-
gemeestervanAntwerpen,hijwasook
eenbelangrijkemecenasenverzamelaar
vaneigentijdsekunst.Alsgoedevriend
vanRubensbesteldehij bij deAntwerpse
meestermenigwerk,waaronderde
Kruisafnemingvoordekathedraal. Inde

boedelbeschrijving,diewerdopgesteldna
zijndood in 1640, staan82schilderijen
vermeld.HetRockoxhuisprobeert sinds
zijnoprichtingzoveelmogelijkkunstwer-
kenvande toenmaligeverzameling– ook
meubels, kunstkabinetjes enwandtapijten
– inzijnbezit tekrijgenomdegerestau-
reerdeendeelsgereconstrueerdepatri-
ciërswoning te stofferen.

OokhetKMSKA dankt eenbelangrijk
deel van zijn collectie aan eenAntwerpse
burgemeester: Florent vanErtborn (1784-
1840) verdiepte zich indekunst vande
middeleeuwen toendat erg ongewoon
was.Hij legde een exquise verzameling
aan en schonk inhet jaar van zijn dood
141 (!) schilderijen.Debasis vanhet
Antwerpsemuseummagdande collectie
vandeAcademie en schenkingenvande
gilden zijn, het is dankzij VanErtborndat
hetKMSKAnuovermeesterwerken
beschikt van JanvanEyck, Simone
Martini, Rogier vanderWeyden, Jean
Fouquet,HansMemling enAntonello
daMessina.

Metdit internationaal topgezelschap
beginthetparcours vanHetGulden
Cabinet. De schilderijenvandeze laatmid-
deleeuwsemeestershangensoberaande
wittemuren.Het is attent omzevergezeld
te latengaanvaneenborstbeeld vanVan
Ertborneneensprankelendportret dat de
Franse schilder Jean-BaptisteGreuzevan
de twintigjarigeFlorent vanErtborn
schilderde.

Indeontvangstkamer, de ‘Cleyn
Salette’, is de sfeerhelemaal anders. Lang
zijndewandenvanhetRockoxhuiswit
geblevenomdatmengeen ideehadhoeze
eroorspronkelijkuitzagen. Inmiddels
weetmendat zebehangenwarenmet

goudleer, telkensmet eenandereachter-
grondkleur: zwart, roodengroen. “Alswe
dat goudleerhadden latennamaken, zou
het resultaatnaaronzehuidige smaak
vermoedelijk tedruken tekitscherig zijn
geweest”, zegtNicoVanHout, diede ten-
toonstelling samenmetHildegardVande
Velde, conservatorRockoxhuis, inrichtte.
“InhetVictoria&AlbertMuseumin
Londenheb ik een soortgelijkbehangpa-
troonuit 1520 teruggevonden”, gaatVan
Hout voort. “Wehebbendat latenuitver-
grotenen inelkekamergebruikt voor één
muur.Deoverigewandenhebbenwe in
dezelfdebasiskleurgezet.”

DeCleynSalettebaadtnu inhetdon-
kergrijs, eenheel andere ervaringdande
white box. Bovendienhangtdekamer
vanonder tot bovenvolmetwerkvan
QuintenMassys, zijn zoonJan, Joachim
Patinir, PieterBruegel de Jongeenzijn
broer Jan. “Zowashetnueenmaal inde
17deeeuw”, zegtHildegardVandeVelde.

Teletijdmachine
‘Tgroot Salet’ is ondergedompeld in roze-
rooden toont topwerkenuit debarok.
BovendeopenhaardhingooitSamsonen
Delilah, eenwerkdatRockoxhadbesteld
bijRubens.NuhangtdeVenus frigida er,
eveneensvanRubens.OokHet ongeloof
vanThomas, eenRubensschilderij dat
Rockox lietmakenvoor zijn grafkapel,
hangt indezekamer.

Inhet groene studeervertrek liggen
danweer schelpenenmuntenuitgestald,
samenmet eenbord inChineesporselein
uit 1710,waaropDe lanssteekvanRubens
prijkt: ook toen reisdenbeeldendus snel
dewereld rond.
HetGuldenCabinet toonthoeeen

kunstverzamelingvaneengegoedecollec-
tioneurer indezeventiendeeeuwkan
hebbenuitgezien.Eendeels concrete,
deels virtuelewerkelijkheiddus,waarbij
menzich inspireerdeopdeKunstkamers
zoals zedoorFransFrancken IIwerden
geschilderd.

HetRockoxhuis lijktwel in een teletijd-
machine te zijn gestopt.Debezoeker fla-
neert doordezeventiendeeeuw,maar
kan tegelijk interactief aande slagmetde
tentoonstellingopzijn iPadensmart-
phoneviawww.hetguldencabinet.be.

Museum Rockox krijgt vier jaar lang ‘koninklijke’ collectie op bezoek

Flanerendoorde 17deeeuw

Decollectievanhet
Rockoxhuis,datzijn
deurenopendein
1977,wordtaan-
gevuldmet
meesterwerken
vanVanEyck
totRubens

●●●●●

Het Gulden Cabinet. Koninklijk
Museum bij Rockox te gast in
museum rockoxhuis,
Keizerstraat 12, antwerpen.
Di-zo 10-17u. maandag gesloten.
www.rockoxhuis.be,
www.kmska.be

Expo

●Gezicht opAntwerpen (1583) doorHansBol (b.) en een 17de-eeuws schilderijen-
kabinet doorFransFrancken II (o.).© KBC erWin vil/Blauel/gnamm - arTOTHeK

● De ‘Cleyn Salette’ in het Rockoxhuis met grijsgroen behang, Judith van Jan Massys (boven de open haard) en een bloemstuk van Jan Brueghel (r.). © JesseWillems

M • �DE MORGEN • dinsdag 5 februari 2013

De Belg Jan Versweyveld
(1958) is naast scenograaf
ook huisfotograaf bij
Toneelgroep Amsterdam.
En met succes: een van zijn
beelden is zopas bekroond
tot beste Nederlandse
theaterfoto van het jaar.
Tevens is een selectie van
zijn foto’s te zien in
fotografiemuseum Foam.

Han Ceelen

Eenpaar slapelozenachten
heefthijwelgehad toen
hemwerdgevraagdofhij

zijn theaterfoto’swildeexposeren,
geeft JanVersweyveld toe: “Het
waseenangstaanjagendmoment.
Ikdacht:hoortmijnwerkecht in
eenmuseumthuis?Tussenaldie
grotenamen?Maaruiteindelijk
vond ikhet eenenormeuitdaging
die iknietuitdewegwildegaan.”
Versweyveldvormtal vanafde

jaren tachtigeenroemrucht thea-
terduomet IvovanHove. In2001
tradenbeiden indienst van
ToneelgroepAmsterdam(TA),
VanHovealsdirecteur,
Versweyveldals scenograaf. In
2005werdVersweyveld tevens
huisfotograafbijNederlands
bekendste theatergezelschap.

Sindsdat jaarverzorgthij alle
reclame-enpersfotografie, plusde
vormgevingvanTA’spubliciteits-
materiaal.Vooreenvanzijn foto’s,
eenbeelduitMacbeth, ontvinghij
maandagdeTheaterFotoprijs, de
prijs voordebeste scènefotovan
eenNederlandse theatervoorstel-
lingvanhetafgelopenseizoen.
Tweedageneerderopende in

fotografiemuseumFoameen ten-
toonstellingmet fotografie van
Versweyveld.Hetmuseumtoont
juist geenpubliciteitsfoto’s,maar
opnamesdiehij achterdescher-
menmaakte.

Sexy pin-upkostuum
“Vanafhetmomentdat ikhuisfo-
tograafben,heb ikmeaangewend
omaltijdeencamerabijme tedra-
gen”, verteltVersweyveld inFoam.
“Wat ikzoek inditwerk ishet
onbewaaktemoment.Theater is
eenkunstmatigewereld. Jecreëert
een illusie, of inhetbestegeval een
nieuwerealiteit.Maarhetblijft een
set-up. Ik zoekmomentenvan
waarheidbinnendie set-up.Wat
gebeurt erophetmomentdathet
theaterevenwordt losgelaten?Als
derepetitiewordtonderbroken,of
iemandeven twijfelt of ingedach-
ten isverzonken?Diemomenten,
alsdeacteursweerevenmens
worden:dieboeienmij.”
Versweyveldsaanpak leidt tot

eensoort fotografiedat jeniet vaak
tegenkomt.Acteursdiewenor-

maal inzorgvuldiggeregisseerde
poseszien, komennukwetsbaar,
meligof verveeld inbeeld.Halina
Reijn, in sexypin-upkostuum,
leest eenscript terwijl zevoorover-
gebogenaanhaar schoenenstaat
te friemelen.Haar collegaBarry
Atsma is in slaapgevallen tijdens
eenrepetitie.ElsiedeBrauwwordt
gefilmdterwijl ze (vooreenrol)
laveloos ineengang ligt.
Versweyvelds favoriete foto is een

repetitiebeelduitdevoorstelling
Kinderenvandezon.Ophet
metersgrote tableau is eengroot
aantal acteurs tezien,dieallemaal
metzichzelfbezigzijn.Wim
Opbrouckkijkt ingedachtenver-
zonkenvoorzichuit,HalinaReijn
isweerbezigmethaar tekst, een
acteurdieweopzijn rugzien
speeltmeteenhondjedathet
podiumisopgelopen.Regisseur
IvovanHovespreekt inmiddelsde

zaal toe. “Ikvinddat zo’nveelzeg-
gendbeeld”, zegtVersweyveld.
“Alsdeorde inhet theaterwegvalt,
ontstaat er totale chaos.”
Hetgrootsteprobleembijhet

makenvande tentoonstellingwas
volgensVersweyveldhetvinden
vaneen thema. “Achtereen foto-
tentoonstellingzitnormaal
gesprokeneenduidelijkevisie.
Mijnvisie is gewoondat ikdaar
rondloopmetdiecamera. Ikhad

geen ideehoe ikvandeduizenden
beeldendie ikhad, eeneenheid
moestmaken.Deeerste stap ishet
bedenkenvande titel geweest:
Inbetweens. Vervolgensben ik
gaanzoekennaarwat ikdanmaar
diemomentenvanwaarheid
noem.Zokwamikop800 foto’s
uit, die ik insamenspraakmeteen
heleboel anderemensenheb
teruggebracht tot veertig.”

In belang van acteurs
WordtVersweyvelds flyon the
wall-aanpakhemindankafgeno-
mendoordeacteurs?Lachend:
“Datwordtmevaakgevraagd.Zij
wetennatuurlijkdat ikdie foto’s
ook inhunbelangmaak, enopden
duurvergetenzegewoondat ik
aanhet fotograferenben.Datwil
niet zeggendat zehetaltijdeven
prettigvinden,maarzedoenhun
bestomdat teverbloemen.”
Zelf zouhijhet fotograferen

nietmeerwillenmissen, zegthij.
“Ikmerkdat ikonrustigwordals
ikhet een tijdjenietdoe.Hethelpt
meookommeerontspannenom
tegaanmetmijnscenografie.
Waar iknormaal teveel zoublij-
venprutsen, ga iknu foto’s
maken.”

Jan Versweyveld: Inbetweens,
Toneelgroep amsterdam. nog
tot en met 17/2 in foam,
keizersgracht 609,
amsterdam. www.foam.org

Scenograaf en theaterfotograaf Jan Versweyveld stelt tentoon in Amsterdam

Fotograferenachterde (eigen) schermen

● Versweyvelds favoriete foto: een repetitiebeeld uitKinderen van de zon. © JAN VERSwEyVElD

Voor het eerst stelt de
meermaals bekroonde
illustrator Kitty Crowther
tentoon in Vlaanderen.
In The Bries Space in
Antwerpen hangen
originele tekeningen uit
boeken alsKleineman en
God enKleineDood en het
meisjekriskras door
elkaar.

Jozefien Van Beek

Ophet campagnebeeld
van de expo is een
meisje te zien dat,met

de borst fier vooruit, door een
bos loopt. Ze heeft haar ogen
dicht, verzonken in haar eigen
wereld, zodat ze de grote
groene hond naast zich niet
eens opmerkt. Op haar T-shirt
staat te lezen: ‘Hell OKitty’,
meteen de titel van de tentoon-
stelling die de tweespalt van
Crowtherswerk aanduidt. De
woordspeling is een verbaste-
ring van hetHello Kitty-merk
van schattige, roze katjes,maar
Crowthermaakt er de hel van.
Veel van haar tekeningen zijn
tegelijk koddig kinderlijk én een
beetje angstaanjagend. Speels,
maar ook duister, zoals de figu-
ren die het universumvanTim
Burton bevolken.
Zo is erMagereHein in een

klerenwinkel: zijn zeis steunt

tegen demuur naast de spiegel
waarin hij zijn outfit keurt. Het is
lang niet het enige geraamte dat
Crowther portretteert. Er is ook
eenmannetje in verschillende
stadia van ontbinding: eerst
gewoon, daarna zonder huid
waardoor zijn oranje spierweef-
sel bloot komt te liggen en tot
slot als skelet. Ook in een andere
tekening valt Crowthers fascina-
tie voor de binnenkant van het
menselijke lichaamop.We zien
eenmeisje dat door een smalle
pijp naar beneden stort zoals
Alice inWonderland down the
rabbit hole viel.Maar ditmeisje

glijdt door een slokdarm, tussen
de ribben en links langs het rode
hart.

Oog voor detail
Crowther lijktwel een patent te
hebben opbizarre taferelen. Zo is
er een tekening van een verzame-
ling dieren op een openplek in
het bos, tussen de bomen slin-
gers van lampionnen.Het is een
gemaskerd bal: een beer in peig-
noir, eenuilmet zwartmasker
en cape, alle dieren zijn ver-
momd. Eenbeetje verder hangt
een kleine tekening vanhoe de
dieren er nahet feest aan toe zijn:
eenuil, een das en een klein
groendiertje liggenuitgeteld in
de planten, lege glazen tussen
hen in.

DatKitty Crowther sterke, filoso-
fische kinderboeken schrijft en
die voorziet vanprachtige pren-
ten, datwistenwe al. Bewijs is de
Astrid LindgrenMemorial
Award die ze in 2010 in dewacht
sleepte voor haar hele oeuvre.
Maar deze tentoonstelling
demonstreert dat haar tekenin-
gen ook op zich kunnen staan. Bij
het zien vande originele illustra-
ties valt ook ophoe veel oog
Crowther heeft voor detail en hoe
fijn en klein ze kanwerken. Een
kleine,maarmooie tentoonstel-
ling van een groot talent.

Bekroonde illustrator Kitty Crowther krijgt eerste expo in Vlaanderen

Balmasquévanbizarrebeestjes
●●●●●

Hell O Kitty, tot
17 februari in The Bries
Space.www.
bries.be/space

Lucian Freud schenkt werk
van Corot aan National Gallery
De in2011 overleden schilder
LucianFreudheeft eenportret
vanCorotnagelatenaande
NationalGallery inLonden. In
zijn testamenthadFreud laten
opnemendathij het schilderij
L’ItaliennevandeFranse schilder
aandeBritsenatiewildeoverma-
kenals tekenvandankbaarheid.
Freudwerdgeboren inBerlijn –
zijn grootvaderwasSigmund
Freud, degrondlegger vandepsy-
choanalyse – envluchtte in 1933
opzijn 11demethet gezinnaar
Londen.Hitlerwasnet aande
macht gekomen inDuitslanden
devader vanLucianvreesdehet
ergste voorde joodsebevolking.
Hetportret vanJean-Baptiste

CamilleCorot,L’ItalienneouLa
femmeà lamanche jaune (1870),
werd in2001doorFreudopeen
veilinggekocht.Hethingopde
bovenste verdiepingvanzijnhuis
inLonden. Freudschonkhet
schilderij aandeBritse staat als

‘acceptance in lieu’: een schenking
in ruil voorhet kwijtscheldenvan
erfenisrechten.Hetwasookzijn
uitdrukkelijkewensomhet schi-
derij onder tebrengen inde
NationalGallery inLonden.
L’Italiennehangt sindsgisteren
op. Freudschonkookdriebron-
zenbeeldenvanDegasaande
CourtauldGallery, eveneens
inLonden. (ER)

Expo

Crowthers stijl
is verwantaan
dievanTim
Burton:koddig
engriezelig,
speelsmaar
ookduister

The Bries
Space

The Bries Space is een
onafhankelijk creatief
laboratorium in Antwer-
pen. Uitgever Ria Schul-
pen en kunstenaar
Benjamin Demeyere no-
digen schilders, illustra-
toren, striptekenaars,
beeldhouwers en kun-
stenaars uit om er iets te
doen: tentoonstellingen,
optredens, happenings,
boekenfestivals of kinde-
rateliers. Bries begon
1985 als een kleine strip-
bibliotheek in de hippe
Kammenstraat in Ant-
werpen. Nadien werd de
stripbieb ook een boe-
kenwinkel en nog later
een uitgeverij. In 2011
riep Schulpen The Bries
Space in het leven, waar
nu geregeld tentoonstel-
lingen te zien zijn. (JVB)


