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IN DIT NUMMER

2 — 7
Artist in Residence
Theater Stap werkt 
met artiesten met 
een beperking. Zij 
kozen enthousiast 
voor Ensor om de 
heropening van het 
KMSKA te vieren. We 
zullen het geweten 
hebben.

8 — 9
Te gast
Het KMSKA haalt 
graag gasten in huis: 
kunstwerken die er 
een tijd te zien zijn. 
Beginnen doen we 
met niemand minder 
dan Marlene Dumas.

10 — 15
Artist in Residence
Een voorstelling van 
het danstheaterge-
zelschap Peeping 
Tom vergeet je nooit. 
En al helemaal niet 
als die zich in de 
KMSKA-zalen af-
speelt. Een gesprek.

16 — 21
Expo
Voor wie alles wil 
weten over de me-
tamorfose van het 
KMSKA is er ‘The 
Making Of ’. 
Een fascinerend 
verhaal van velen.

22 — 29
Beeldenkatern
FEEST!
We gingen in de 
KMSKA-collectie op 
zoek naar feestelijke 
werken.

30 — 35
Artist in Residence
Het Goeyvaerts 
Strijktrio speelt muziek 
uit de 20ste en 21ste 
eeuw. Als Artists in 
Residence verbinden 
zij klanken en kleuren. 
Wat zijn ze nog van 
plan, al dan niet bij de 
opgaande zon?

36  — 37
Mirador
In deze nieuwe rubriek 
kijken we naar kunst 
tot we niet meer kun-
nen. En zien we steeds 
meer.

38  — 43
Artist in Residence
STUFF. verklankt vijf 
werken uit de collectie 
tot nieuwe muziek. 
Een fascinerend ex-
periment dat ook de 
Schelde doet klinken. 

44 — 45
Artists in Residence
Wie zijn al onze Artists 
in Residence en wat 
doen ze of zijn ze van 
plan? Een overzicht.

46 — 47
Doe mee!
Rubens’ Aanbidding 
door de koningen is 
een favoriet schilderij 
van velen. Dankzij De 
Nationale Expo kan 
je er zelf mee aan de 
slag!

48 — 51
Gesprek
ZAAL Z stelt graag 
de partners van het 
nieuwe KMSKA voor. 
Beginnen doen we 
met Bank Delen. 
Een gesprek met 
Filips De Ferm en 
Anne-Sophie Delen.

52— 56
Expo
In Kosmorama brengt 
beeldend kunstenaar 
Ives Maes het verhaal 
van meer dan ander-
halve eeuw wereld-
tentoonstellingen en 
hun erfgoed.

Met dit nummer begint
voor het KMSKA en dus
ook voor ZAAL Z een
nieuwe toekomst! Uw
favoriete tijdschrift was
in de periode van de
sluiting de enige ‘open
zaal’ van het museum,
maar dan op papier.
ZAAL Z zal de komende
tijd blijven doen wat
het altijd heeft gedaan:
achtergrondinformatie
brengen over het KMSKA
en zijn werking. Maar nu
in een vernieuwde lay-out, 
en over een open museum.

ZAAL Z was tot nu toe
gratis. Ook dat verandert
na dit nummer. Vanaf
december 2022 zal 
ZAAL Z te koop zijn 
in de Museumshop.  
Met een abonnement  
blijft u het magazine in  
uw brievenbus ontvangen.

Indien u voordien ZAAL Z 
reeds ontving, krijgt u 
binnenkort een bericht 
over hoe u uw abonnement 
kunt verlengen.
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Laten we beginnen met een introductie. Wie zijn 
jullie en wat doen jullie bij Theater Stap? 
Marc Bryssinck ‘Ik ben van origine muzikant. Lang 
leefde ik met mijn ogen dicht en met mijn oren open. 
Eind jaren 1980 raakte ik als muzikant bij Theater 
Stap betrokken en al snel besefte ik dat ik mijn plek 
gevonden had. Nu ben ik artistiek leider van dit ge-
zelschap en geniet ik er dagelijks van om theater, film, 
dans en nog meer te mogen maken met een groep 
van heel fijne, getalenteerde acteurs. Van wie Daan 
er één is.’
Daan Hutten ‘Ik ben een van de acteurs. Ik speel 
momenteel meerdere rollen in vier voorstellingen.’

ARTIST IN RESIDENCE

Theater Stap. 
De Grote Ensorparade
 Door Sophie Verbeke
 

In Theater Stap werken artiesten met een (mentale) 
beperking als podiumkunstenaar samen met valide  
makers en vakmensen. Met passie, vakmanschap en zin 
voor verantwoordelijkheid. Authentiek. Levenservaren.  
Een gesprek met Daan Hutten en Marc Bryssinck.  

Opvoering van het toneelstuk 
Ensor Concours in Turnhout, 
juli 2021

Een geschilderde voorstelling
Het KMSKA vroeg jullie om Artists in Residence 
te worden. Waarom besloten jullie hierop in te 
gaan? Wat is jullie band met beeldende kunst?
Marc ‘Of je nu muziek maakt of tekent, je wil iets voel-
baar maken. Onze voorstellingen verbinden diverse 
artistieke disciplines. Soms wordt er meer gedanst, 
soms is het iets meer talig. En dan zijn er voorstellin-
gen zoals de Ensorvoorstelling die we als Artists in 
Residence maakten en die heel visueel is. De kos-
tuums, maskers, hoeden en het decor: alles is ge-
schilderd. Het ziet er eigenlijk uit als één groot schil-
derij.’
‘Als artistiek leider ben ik altijd heel gevoelig voor 
wat er op ons pad komt. Een abstract plan maken 
voor de komende vijf jaar en daar niet van afwijken 
lijkt ons onnatuurlijk. We staan liever open voor de 
mogelijkheden die zich aandienen. Die zijn vaak veel 
beter dan wat we zelf, in ons eentje, zouden beden-
ken.’
Daan  ‘In Chimeras, een van de voorstellingen waar-
in ik meespeel, moet ik tekenen. Op het podium. Het 
werk dat we tijdens de voorstelling tekenen, wordt 
gebruikt als decor in een volgende voorstelling.’

Dat klinkt als iets om eens in het museum 
op te voeren…
Daan en Marc ‘Graag!’



Ensor got Talent
Tijdens jullie residency bij het KMSKA kijken jul-
lie naar de museumcollectie en formuleren jullie 
er een hedendaags, creatief antwoord op. Wat 
houdt dat precies in?
Marc ‘Het werk van James Ensor sprong er eigen-
lijk meteen uit voor ons. We raakten helemaal ge-
fascineerd door zijn figuren, door de manier waarop 
hij de wereld “te kakken” zet. Die gekke bekken en 
tronies, dat lag ons wel. We beslisten al snel om een 
soort van Ensoroptocht te creëren, met de prachti-
ge kostuums en maskers uit de schilderijen die onze 
vormgeefster Geertje Van Genechten maakte [die 
parade voert Theater Stap op tijdens het openings-
weekend van het museum; SV]. Maar het hield daar 
niet bij op. We gingen ons verder inleven in die per-
sonages uit Ensors schilderijen. We vroegen ons af 
wat er zou gebeuren als ze tot leven kwamen. Het 
blijft dus niet bij “hoe zien ze eruit?”. We dachten na 
over wat ze zouden zeggen en doen, hoe ze zich zou-
den bewegen.’
‘We begonnen met improvisaties in kleine groepjes 
– mede door corona moesten we in kleine bubbels 
werken – en creëerden zo scènes waarin geschil-
derde personages tot leven komen en met elkaar in 
interactie gaan. Soms komen ze zelfs uit verschillen-
de schilderijen! Het mondt uit in een soort wedstrijd 
waarin die personages met elkaar wedijveren voor 
de Ensortrofee. Ze goochelen, ze dansen, ze spe-
len theater – het is een ‘Ensor’s Got Talent/Belgium’s  
Got Ensor’-wedstrijd. Toen we Dimitri Leue, Alice 
Reijs en Jonas Leemans uitnodigden om hieraan 
mee te werken werd het een mooi geheel, een heel 
fijne voorstelling die we op de Zomer van Antwerpen 
hebben gebracht. Volgend jaar trekken we hiermee 
naar de Kempen, het jaar erna naar Oostende. En 
wie weet trekken we in 2025 naar Californië… Dan 
halen we De Intrede van Christus in Brussel terug 
uit The Getty, hé Daan?’
Daan (lacht) ‘Hmmm, dat weet ik niet…’

Marc Bryssinck
Daan Hutten
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Authenticiteit met maskers
Wat is jouw rol in de voorstelling rond Ensor, Daan?
Daan ‘Ik speel een aantal rollen in de voorstelling 
van Ensor. Ja, meerdere rollen in één voorstelling! Er  
is de rol van Jezus [geïnspireerd door een ets van 
Ensor waarin hijzelf de gekruisigde Jezus is; SV] 
en dan speel ik ook Wouse in De verbazing van het 
masker Wouse. Ik ben ook een van de pastoors, een 
andere keer een danser en ik heb nog een rol bij  
Stilleven.’ 

Dat zijn vijf rollen! Dat lijkt me een uitdaging. En 
met een masker op spelen lijkt me ook niet mak-
kelijk. Hoe ervaar je dat als acteur?
Daan ‘Je gezicht zien de mensen niet, dus je gaat 
meer met je lichaam spelen. Mijn ouders herkenden 
mij eigenlijk helemaal niet toen ik de rol van Wouse 
speelde.’

Marc ‘Het is heel boeiend om te zien wat er gebeurt 
als je met maskers werkt. De Grieken experimen-
teerden hier al mee. Als je een acteur met Down met 
een masker laat spelen, dan is er enerzijds de vrees 
dat je die authenticiteit verliest waar wij zo op willen 
inzetten. Maar niets is minder waar. Soms wordt iets 
uitdrukkelijker wanneer je het probeert te verber-
gen. Je herkent iemand in zijn motoriek, zijn timing…’

De gebreken en de schoonheid van de wereld
Precies wat Ensor duidelijk wou maken met zijn 
kunst: de maskers verbergen niet, maar ze tonen 
de ware aard van de personages.
Marc ‘Inderdaad! En Ensor wou spiegels voorhou-
den aan de kijker. Hij maakte soms afrekeningen in 
zijn schilderijen door notabele figuren belachelijk te  
portretteren. Hij keek kritisch naar de wereld om zich  

Acteurs van de Ensorparade van Theater Stap, september 2021 
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‘Het is heel boeiend om te zien wat er gebeurt als je met 
maskers werkt. De Grieken experimenteerden hier al mee’ 
Marc Bryssinck

James Ensor, De intrige, 1890, olieverf op doek,  
89,5 × 149 cm, KMSKA, inv.nr. 1856
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‘Daan en zijn medespelers hebben ook een vrijheid 
waarmee zij het podium bestormen. Ze zitten niet 
gevangen in tradities en sleuren geen canon met 
zich mee. Zo kunnen ze echt creatief gaan creëren. 
Daar zit een enorme kracht in.’

Nog een laatste vraagje voor Daan: wat is je favo-
riete rol in de Ensorvoorstelling en waarom?
Daan ‘Die van Jezus. Ik mag maf zitten dansen op 
het liedje Stayin’ Alive van de Bee Gees.’

Theater Stap werkt samen met Dagcentrum Kasteel
   theaterstap.be  n 

heen en wou de gebreken van die wereld laten zien. 
Dat doen wij ook met ons theaterspel. Wij willen, via 
de verbeelding van onze acteurs, iets meer vertellen 
over de wereld waarin wij allemaal leven.
We tonen niet enkel de gebreken, maar ook de 
schoonheid. Onze Ensorvoorstelling is eigenlijk een 
feelgoodshow, ons publiek lacht heel veel. Maar niet 
elke voorstelling die wij maken is harmonieus, soms 
mag het ook schrapen. Het kan net heel krachtig zijn 
als we ons publiek confronteren, misschien zelfs een 
beetje ontwrichten. Het is heel mooi om te zien hoe 
zo’n publiek meegesleurd wordt in een verhaal en 
vergeet dat de acteurs een mentale beperking heb-
ben. We geloven dat onze voorstellingen heel ver-
bindend werken.’

Feestelijke onthulling van de openingsdatum  
van het KMSKA, september 2021
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TE GAST

Dat Marlene Dumas een fantastische kunstenares 
is en een van de meest gevierde schilders van haar 
tijd, hoeft geen betoog meer. Het werd dit voorjaar 
nog bewezen op haar indrukwekkende overzichts-
tentoonstelling in Palazzo Grassi in Venetië. 
Het is voor het KMSKA dan ook een aanzienlijke  
verrijking van de vaste presentatie dat het museum 
Dumas’ werk Give the People what they want kan 
laten zien als bruikleen. Het olieverfschilderij wordt 
opgehangen in het 19de-eeuwse museum, bij de 
oude meesters, en wel in de themazaal die luistert 
naar de naam Madonna. Daar zal het werk de iconi-
sche madonna’s van Van Eyck, Fouquet en Rubens 
‘seksualiseren’: ‘The Fine Arts are not sexy,’ aldus 
Dumas. ‘They’re too smart (arsed) and too extrava-
gant(lasting)ly tasteful. I’d love to make paintings that 
have the same kind of sex appeal as soul music.’ 

Canon
De Dumas gaat met andere woorden de confron-
tatie aan met de absolute canon. Daar staat in de 
ogen van velen het KMSKA als museum borg voor. 
Zo’n canon mag volgens het museum niet statisch 

zijn: een goede canon is dynamisch. Hij toont niet al-
leen de traditie maar weerspiegelt ook het heden. 
Het beklijvende oeuvre van de internationaal gere-
puteerde Dumas verdient het ontegensprekelijk om 
in de canon te worden opgenomen. Daar komt in dit 
geval nog een facet bij: in tal van Europese museum-
verzamelingen is het werk van historische en eigen-
tijdse kunstenaressen ondervertegenwoordigd. Dat 
geldt ook voor het Antwerpse museum op het Zuid. 
In het huidige collectiebeleidsplan is het verwerven 
of in bruikleen nemen van werk van toonaangeven-
de kunstenaressen dan ook een topprioriteit.

Marlene Dumas zet alvast de toon.

zeno-x.com  n

Dumas en 
de madonna’s
Door Nico Van Hout

Marlene Dumas, Give the people 
what they want, 1992, olieverf op 
doek,  40 × 30 cm, bruikleen van  
Zeno X Gallery, inv.nr. IB22.002-1

In deze rubriek belichten we kunstwerken 
die tijdelijk te gast zijn in het KMSKA.
En omgekeerd: KMSKA-werken die 
op reis gaan.



10

ARTIST IN RESIDENCE

Peeping Tom is een Belgisch danstheatergezel-
schap dat in 2000 in Brussel werd opgericht door de 
Italiaans-Argentijnse Gabriela Carrizo en de Franse 
Franck Chartier. Het gezelschap brengt wervelend 
danstheater met surrealistische, bevreemdende 
trekjes, dat de toeschouwers meesleurt in een 
stroom van beelden, een waterval van sferen en een 
warreling van vaak extreme emoties. Elke voorstel-
ling van Peeping Tom is een overrompelende visuele 
en fysieke ervaring.
Zoals de naam aangeeft, is Peeping Tom (Engels 
voor ‘gluurder’ en ‘bespieder’) vooral geïnteres-
seerd in manieren van kijken, (on)gezonde nieuws-
gierigheid, gezichtsbedrog en speuren naar wat 
verborgen is, op en over de rand van het voyeurisme. 
Het belooft spannend te worden in de zalen van het 
KMSKA.

De ruimte speelt mee
Hoe gaat Peeping Tom te werk?
Gabriela Carrizo ‘Wij proberen een eigen taal te ont-
wikkelen. Oorspronkelijk zijn we dansers, waardoor 
het lichaam ons eerste “instrument” is. Langzaam-
aan hebben we de grenzen tussen dans, theater en 
andere disciplines opgeheven.’
‘Als we met Peeping Tom aan een nieuwe voorstel-
ling werken, is de ruimte altijd ons uitgangspunt. We 
weten nog niet wié we zullen zijn – de personages 
moeten we nog ontdekken en ontwikkelen – maar 
we weten wel al wáár we zijn (lacht). De ruimte 
waarin we spelen is een essentieel onderdeel van 
onze dramaturgie en van de verhalen die we willen 
vertellen. Twintig jaar geleden, toen we Peeping Tom 
oprichtten, was het ongebruikelijk om zoveel be-
lang te hechten aan de ruimte en het decor: er werd 
meestal gedanst op een leeg podium, dat was het.’

Construeren jullie altijd één specifieke ruimte 
waarin jullie een nieuwe creatie opbouwen en 
spelen?
Gabriela ‘In onze voorstelling Moeder uit 2016 stelde 
het decor verschillende ruimtes voor: een kraam- 
kliniek, een mortuarium, een opnamestudio én een  
museum. De ruimte veranderde samen met de opeen- 
volgende scènes, acties en stemmingen.’
‘Voor elke creatie starten we met een idee dat or-
ganisch wordt uitgewerkt, in dialoog met de acteurs 
en de dansers. Voeg daarbij onze grote liefde voor 
schilderkunst, fotografie en film: die leveren mee de 
context en bepalen de ruimte waarin we onze verha-
len brengen en onze personages plaatsen.’

Peeping Tom. 
Gluren in het museum
Door Eric Rinckhout
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‘Collezione Maramotti zit in een heel ander gebouw: 
een voormalige textielfabriek in een bijna minima-
listische architecturale stijl. Ik heb er in de grote 
zaal gewerkt onder de zwarte boot van Claudio 
Parmiggiani, die er aan het plafond hangt. We brach-
ten daar met La Visita een fictief verhaal over een 
museum dat definitief gesloten wordt en kunstwer-
ken die verdwijnen. Achter het museumgebouw 
hebben we kunstwerken verbrand… Dat waren geen 
authentieke werken, hé (lacht uitbundig). Het lever-
de een sterk beeld op, dat in het geheugen van de 
toeschouwers is gegrift.’
‘In Reggio Emilia speelde ik ook met de vraag wat er 
na de lockdown en de pandemie zou gebeuren. De 
musea waren lang gesloten geweest. Ik vroeg me af 
hoe de kunstwerken zich hebben gevoeld. Ze waren 
de hele tijd alleen, ze werden niet bekeken. Ze be-
stonden bijna niet.’

Engelen op de trap
Terwijl het KMSKA eindelijk weer opengaat…
Gabriela ‘Ja, het is helemaal anders. Maramotti was 
ook een interessante ervaring omdat je in een thea-
ter normaal een zittend publiek hebt. Als we in een 
museum spelen, staan de toeschouwers recht, zit-
ten ze op de grond of kunnen ze rondwandelen. Ik 
ben benieuwd hoe men zal kijken en reageren in 
KMSKA. Toeschouwers kunnen natuurlijk altijd weg-
gaan als ze dat willen.’

Elke voorstelling van Peeping Tom is een overrompelende visuele 
en fysieke ervaring.

Cinema op toneel
Jullie producties hebben een hoog filmisch gehalte.
Gabriela ‘Klopt. Onze voorstellingen worden trou-
wens almaar cinematografischer. In Triptych (2020) 
starten we met een ruimte die op een filmset lijkt en 
gebruiken we technieken uit de cinema. In een the-
ater heb je normaal een goed overzicht en zie je al-
les wat op het podium gebeurt, maar wij zoomen in, 
zoals in films. We focussen op één personage en zijn 
of haar gedachten, herinneringen en gevoelens. We 
veranderen van gezichtspunt of we vertragen de ac-
tie. Klank is belangrijk: normaal hoor je alles, terwijl 
wij gerust het geluid radicaal durven laten wegval-
len als iemand een deur achter zich dichtslaat. We 
werken ook samen met componisten en zorgen voor 
een soundscape. Veel verworvenheden van de cine-
ma zetten wij in het theater in om de toeschouwer 
dichter bij de personages te brengen.’

Eenzame kunstwerken
Wat zijn jullie plannen voor het KMSKA?
Gabriela ‘Tot nu toe ontwierpen wij onze eigen de-
cors. In KMSKA is het anders: het is de eerste keer 
dat we in een bestaande ruimte spelen, in een echt 
museum. We komen op bezoek in het KMSKA (lacht). 
Het zal uniek zijn: de zalen, de atmosfeer en de schil-
derijen. Dat is voor ons een hele uitdaging.’
‘Voor La Visita deden we in 2021 een onderzoek in de 
Collezione Maramotti in Reggio Emilia [de moder-
ne en hedendaagse kunstcollectie van het Italiaanse 
modehuis Max Mara, tussen Parma en Bologna; ER]. 
Dat zal belangrijk zijn voor ons project in het KMSKA. 
In Collezione Maramotti heb ik gewerkt met de echte 
suppoosten en schoonmaaksters van het museum.  
De spelers van Peeping Tom hebben we daarna ge-
integreerd. Maar ik wil niet doen wat zo vaak in de 
danswereld gebeurt: een stuk “in situ” creëren en 
het vervolgens op tournee op andere plekken spelen. 
Nee, ik wil voor het KMSKA een nieuw stuk maken 
dat verbonden is met de ruimte en dat in dialoog 
gaat met de museumzaal en de kunstwerken.’
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Heb je in het KMSKA al een zaal gekozen?
Gabriela  ‘Nee, nog niet. Ik heb het museum bezocht 
toen het helemaal leeg was. Nu ben ik heel nieuws-
gierig om te gaan kijken als de kunstwerken er weer 
zijn. Ik zou graag twee zalen kiezen: een oude en een 
nieuwe witte. Weet je waar ik van droom? Om iets 
te doen met die enorme trap. Ik zou een film wil-
len maken met een orkest dat je eerst alleen maar 
hoort spelen en dat dan langzaam dichterbij komt. 
Daarna zie je de muzikanten bovenaan op die trap: 
ze vallen een voor een naar beneden – als engelen. 
Misschien moeten we met acrobaten en nepinstru-
menten werken (lacht). Die film wil ik projecteren op 
een lang, smal scherm. Maar tussen droom en daad 
staan helaas vaak financiële obstakels.’

Scène uit Moeder, de Singel Antwerpen, 2016
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Wachtende schilderijen
Hoe belangrijk zijn de schilderijen op zaal?
Gabriela ‘Dat wordt een verrassing. Hoe zullen ze de 
ruimte bepalen? Hoe zullen ze ons beïnvloeden? Die 
informatie kan je niet naast je neerleggen. Op welk 
werk gaan we focussen? Die ideeën zullen we samen 
met de acteurs en dansers ontwikkelen.’
‘Voor mij zijn belangrijke vragen: hoe kijken we naar 
de mensen die in het museum werken? Hoe kijken we 
naar de kunstwerken? Hoe kan onze blik veranderen? 
Door welke ervaringen, gebeurtenissen en herinnerin-
gen wordt onze blik bepaald? Hoe “leeft” een schilde-
rij? Ik verken graag de grenzen van de kunst.’
‘In het depot van het KMSKA viel mij een schilderij 
op met twee meisjes van Léon Frederic [Les  
Boëchelles. Twee Waalse boerenkinderen, 1888; ER]. 

‘Veel verworvenheden van de cinema zetten wij in het theater in 
om de toeschouwer dichter bij de personages te brengen.’ 
Gabriela Carrizzo

De meisjes van Frederic leken naar mij te kijken 
alsof ze op mij zaten te wachten. Dat roept heel wat 
associaties op: schilderijen die wachten om op- 
nieuw bekeken te worden.’

Wanneer gaan jullie in première?
Gabriela ‘Eind november begin december. Het stuk 
zal een uur à anderhalf uur duren. De voorbereidin- 
gen zullen in onze studio in Brussel gebeuren, maar 
ik wil ook komen werken in het KMSKA zelf natuur-
lijk. Na sluitingstijd, op zaal, ’s nachts, als er niemand 
meer is.’ 
 
Voor info over de vertoningen, 
hou kmska.be in het oog!

peepingtom.be  n

Scène uit La Visita in de Collezione Maramotti 
in Reggio Emilia, 2021
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EXPO

Het KMSKA is omgevormd tot een museum van de 
21ste eeuw: state of the art en toekomstgericht. Het 
historische gebouw uit 1890 is in ere hersteld en  
tegelijk uitgebreid: in de vroegere patio’s verrees 
een gloednieuw museumvolume. Zo brengt het ori-
ginele, gedurfde ontwerp van de architecten twee 
volstrekt verschillende museale werelden samen in 
één gebouw.
 
Van prijsvraag tot heropening
De tentoonstelling The Making Of  brengt het unieke 
verhaal van een van de meest spectaculaire perio- 
des uit de museumgeschiedenis. In een boeiende 
scenografie verkent ze het ambitieuze en groot-
schalige renovatieproject, van ontwerp tot uitvoering. 
Dat doet de expo in vier museumzalen en vier hoofd-
stukken. Voor de verbinding zorgt een tijdlijn die de 
geschiedenis van het museum vertelt, van 1810 tot 
2022. Met ruime aandacht voor de belangrijkste en 

meest tot de verbeelding sprekende stappen in het 
masterplan. Van prijsvraag tot opdracht, van sluiting 
tot heropening, van afbraak tot opbouw. 

Fotograaf Karin Borghouts documenteerde tien jaar 
lang consciëntieus elke fase van het renovatieproject. 
Haar foto’s zijn de rode draad. Een rijke waaier van 
documenten vervolledigt het verhaal, met plannen, 
maquettes, citaten, video’s en interviews. Je kruipt in 
het hoofd van de architecten en ontwerpers, en kijkt 
mee over de schouders van restauratoren, decora-
teurs en techniekers. En je ontmoet een keur van 
vrouwen en mannen die een meesterlijk vakman-
schap, technische vindingrijkheid en oneindig veel 
passie aan de dag legden.

The Making Of. 
Het nieuwe KMSKA 
van ontwerp tot 
uitvoering
Door Siska Beele
Foto’s Karin Borghouts en Wouter Bollaerts 

Het is zover: na ruim tien jaar bouwen, renoveren en 
restaureren is het nieuwe KMSKA klaar. Het masterplan 
van het Rotterdamse bureau KAAN architecten heeft 
een indrukwekkende make-over opgeleverd. Met de hulp  
van velen. Maak kennis met The Making Of! 

Plaatsing van Het water in! van 
Virginie Elodie Demont-Breton 
in zaal Helden. 
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De witte zalen Licht en Kleur in 
het nieuwe museumvolume.
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Fotograaf Karin Borghouts documenteerde tien jaar lang 
consciëntieus elke fase van het renovatieproject.  
Haar foto’s zijn de rode draad.  

Kunst in topvorm
Beginnen doet de expo met de context van het mas-
terplan. Facts and Figures bewijzen de omvang van 
de onderneming. Een museum verbouwen, dat doe 
je niet alleen. Tientallen stakeholders en bouwpart-
ners droegen bij tot de succesvolle realisatie. De re-
novatie van het museumgebouw krijgt uitgebreid 
aandacht, zowel het architecturale concept als de 
werkzaamheden. Grote maquettes, prachtige foto’s 
en straffe verhalen maken het proces van renove-
ren, restaureren en bouwen tastbaar. En tot slot: je 
ontdekt ook de bedrijvigheid achter de schermen. 
Je maakt kennis met restauratoren die kunstwerken 
in topvorm brengen, meesterwerken die op reis ver-
trekken naar tentoonstellingen overal in de wereld 
en kunstenaars in diverse disciplines die zich laten 
inspireren door het museum. 

De beelden bij dit artikel tonen de eindsprint voor 
de heropening.

The Making Of. Het KMSKA van ontwerp tot uitvoe-
ring: warm aanbevolen voor de bezoeker die meer 
wil weten over het museum dat hij bezoekt. 
De tentoonstelling kwam tot stand in nauwe samen-
werking met KAAN Architecten.  n

PRAKTISCH
The Making Of loopt tot 3 september 2023. Inbe-
grepen in uw toegangsticket, reserveren hoeft niet.

Presentatie van geschilderde  
en gebeeldhouwde schetsen  
in een van de nachtblauwe, 
intieme kabinetten.



BEELDENKATERN

Vanaf 24 september vieren we een hele nazomer  
lang de heropening van het KMSKA.  
ZAAL Z doet mee: een kleine selectie van feestelijke  
taferelen uit de schilderijencollectie.



FEEST!
Door Véronique Van Passel
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Meester van Frankfurt, Schuttersfeest, (1493), 
olieverf op paneel, 176 x 141 cm, KMSKA,  
inv.nr. 529

De boog hoeft niet altijd gespannen te staan
Anno 1493: de gilde van de Oude Handboog, een 
van de vier Antwerpse boogschuttersgilden, viert 
feest. De voorman op de troon kijkt tevreden toe hoe 
twee narren een morescadans uitvoeren. Zijn kom-
panen maken een praatje, dansen, drinken, vrijen en 
bekogelen mekaar met appels en peren. Is dit een 
wedstrijd waarbij leden van de andere boogschut-
tersgildes de omheinde tuin proberen binnen te 
dringen? Hoe dan ook, twee rivalen zijn in de gracht 
beland. Vertier en trammelant!

James Ensor, Muziek in de Vlaanderenstraat, 
1891, olieverf op paneel, 24,4 × 19 cm, KMSKA,  
inv.nr. 2330 (op de cover van deze ZAAL Z)

A room with a view
James Ensor woonde in Oostende op de hoek van 
de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan. Vanuit 
zijn zolderatelier had hij een goed uitzicht op beide 
straten, die hij tekende en schilderde in de sneeuw 
en in de zon. In dit paneeltje loopt een stoet achter 
een muziekkapel aan. 
Hoofden en wegdek bevinden zich op dezelfde hoog-
te, een contrast met de huizenrij die herkenbaar en 
precies is weergegeven. De vloed van mensen over-
spoelt de straat, als een golf tussen de huizenmassa. 
De zee is niet ver weg. Links op de voorgrond echoot 
de Belgische driekleur in de fanfare en de menigte. 
Voor de nationale feestdag? 



Cornelis de Vos, Abraham Grapheus, 1620,  
olieverf op paneel, 121,8 × 103cm, inv.nr. 104

Verstoorde eventmanager
Dit krachtige mansportret stelt Abraham De Graef 
voor. Deze tweederangsschilder werkte voor de Sint- 
Lucasgilde onder meer als conciërge, boekhouder 
en boodschapper. Hier zien we hem als ceremonie-
meester tijdens een festijn. Hij draagt zijn werkplun-
je: een schort en metalen eretekens of gildebreuken 
op de borst. Zijn molensteenkraag heeft hij losge-
knoopt en draagt hij achterstevoren. Terwijl hij naar 
een vergulde pronkbokaal grijpt, kijkt hij verstoord 
om: dat levert een ongewone pose op voor een por-
tret. De fotogenieke Grapheus was met zijn karak-
terkop een geliefd model van grote meesters, onder 
wie ook Jordaens.

Frits Van den Berghe, Paul-Gustave van Hecke 
en zijn vrouw Norine De Schrijver, (1923-1924), 
olieverf op doek, 160,6 × 120,4 cm, KMSKA,  
inv.nr. 3268

Dresscode: avondkledij
Dit monumentale dubbelportret toont de flamboy-
ante galeriehouder Paul-Gustave Van Hecke en zijn 
elegante vrouw Norine De Schrijver, in galakledij. Het 
mondaine koppel staart verwaand voor zich uit. Wel-
licht hadden ze een druk uitgaansleven. De zelfver-
zekerde man lijkt zijn frêle vrouw te domineren. Haar 
modieuze kapsel, opgemaakte gelaat en stijlvolle 
jurk trekken de aandacht. Met haar befaamde Brus-
selse modehuis Maison Norine hield zij haar echtge-
noot financieel overeind in tijden van bankroet. De 
logge olifant en de fiere kat op de achtergrond zijn 
een vingerwijzing naar de figuren op het voorplan.
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Kopie naar Pieter Bruegel I, De dans van de bruid, 
(kort na 1566), olieverf op paneel,   
119,4 x 168,7 cm, inv.nr. 973

Boer zkt vrouw
Een bruiloft op het platteland in de 16de eeuw. Het 
is even zoeken naar de bruid. Zij is de enige vrouw 
zonder schort of hoofddoek en met losse haren. De 
bruidegom draagt een donkere mantel in dezelfde 
kleur als haar bruidsjurk, en aan zijn hoed hangen 
witte nestels. Het kersverse echtpaar en hun gas-
ten dansen op de muziek van de doedelzak. De sug-
gestieve gulpen zijn geen gevolg van het feestgenot, 
wel van een modegril. Ooit werden ze preuts over-
schilderd, maar ze kwamen weer tevoorschijn bij een 
recente restauratie.

Willem Linnig II, Na het bruiloftsfeest, (1875),  
olieverf op paneel, 73 × 116,5 cm, KMSKA,  
inv.nr.2528

The day after
De 19de-eeuwer Willem Linnig II had veel succes met 
vakkundig geschilderde taferelen in de sfeer van 
17de-eeuwse genrestukken. Met veel gevoel voor hu-
mor toont hij hier de resten van een trouwpartij. De 
ochtendzon schijnt binnen in de verlaten eetkamer. 
Het feestgedruis is verstomd. Op de rommelige tafel 
staan veertien lege flessen, halflege glazen, kopjes 
en borden. Het bruidsboeket en de witte bruids-
muiltjes liggen op de grond. Wat verder naar rechts 
ligt… een blauwe kousenband. De onderjurk van de 
bruid is achtergelaten op een stoel. Het ging er heftig 
aan toe.
Twee muizen op de voorgrond hebben het allemaal 
zien gebeuren. Nu knabbelen ze in alle rust de rest-
jes van het bruiloftsmaal op.  n
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ARTIST IN RESIDENCE

Ook het befaamde Goeyvaerts Strijktrio is een van 
de Artists in Residence van het KMSKA. Het trio 
speelt composities uit de 20ste en 21ste eeuw. Waar 
staan ze voor? En wat behelst hun residentie? Een 
gesprek met Kris Matthynssens, Pieter Stas en Fedra 
Coppens.

‘We kozen voor de naam Goeyvaerts, omdat we gro- 
te bewondering hebben voor de componist Karel 
Goeyvaerts (1923-1993), die vele stijlen vertegen-
woordigde in zowel zijn spel als zijn composities. 
Ook wij spelen bijna alle muziek uit de periodes van 
Eugène-Auguste Ysaÿe vanaf ongeveer 1920, Anton 
Webern, Iannis Xenakis en Arvo Pärt. We beperken 
ons ook niet tot bepaalde muziekstijlen, zoals New 
Complexity of de twaalftoonstechniek. Slechts en-
kele uitzonderingen hebben ons geleid naar ietwat 
oudere muziek, zoals Verklärte Nacht (1899) van  
Arnold Schönberg, voor strijksextet.’

Experimenteel
Waarom een strijktrio?
‘We vinden het strijktrio een interessant en specifiek 
genre, dat eigenlijk onderschat is, zowel het beoefe- 
nen ervan als het repertoire. Het gebeurt eerder 
zelden dat we ons aan een andere bezetting wagen.  
We hebben heel bewust gekozen voor het strijktrio 
en wilden van bij het begin niet in concurrentie gaan 
met de vele, bekende strijkkwartetten, wat ons be-
vrijdde van een zekere last. Deze keuze heeft onze  

band met het recentere repertoire mede onder-
steund. Het repertoire is ook betrekkelijk over-
zichtelijk. Vele componisten hebben slechts één 
trio geschreven, dikwijls op een scharnierpunt van  
hun carrière, wat het ook boeiend maakt. Het meer  
experimentele karakter van deze composities, 
waardoor we als trio getriggerd zijn, maakt het ook  
programmatorisch interessant.’

Balans
Jullie geven ook les. In welke mate heeft jullie 
focus op het strijktrio impact (gehad) op jullie 
muziekonderwijs?
‘Onbewust ga je in een educatieve context van ka-
mermuziek extra aandacht schenken aan de balans 
van het individu binnen de muziekgroep, een belang-
rijk aspect bij trio’s. Voorts spreekt het voor zich 
dat onze profilering als strijktrio invloed heeft op 
het aanreiken van een repertoire en het opzetten 
van specifieke projecten.’
‘In enkele projecten met de conservatoria van Gent, 
Antwerpen, Brussel en Amsterdam werden studen-
ten uitgenodigd om korte composities voor trio te 

Over klanken en kleuren.
Het Goeyvaerts Strijktrio
Door Christine Van Mulders



Over klanken en kleuren.
Het Goeyvaerts Strijktrio
Door Christine Van Mulders
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schrijven binnen een thema. Wij maakten deel uit van 
hun educatieve ervaring door deze nieuwe partitu-
ren meteen ook met ons trio te interpreteren. De pro-
jecten Stippels en Pixels, Bach-Cage en Faustus, ge-
koppeld aan de muziek van respectievelijk Swinnen, 
Bach en Schönberg, waren heel verrijkend. Som-
mige participanten, zoals Frederik Neyrinck, Daan 
Janssens en Annelies Van Parys, kennen we intus-
sen als succesvolle componisten.’

Toppers
Jullie hebben een impressionante discografie bij 
elkaar gespeeld. Wat is jullie top drie van belang-
rijkste opnames of projecten?
‘Stabat Mater van Arvo Pärt staat zeker bovenaan. 
We kregen hiervoor de prestigieuze Edison Prijs. 
Een hele eer, want we zijn het enige ensemble voor 
kamermuziek in België dat deze erkenning mocht 
ontvangen. Het was een bijzonder project, door de 
uitbreiding met drie zangers, het gegeven van Just 
Intonation, crowdfunding…’
‘Voorts is het moeilijk om te kiezen. Anton Webern 
en Arnold Schoenberg, Sofia Gubaidulina en Giya  
Kancheli, Nikolai Kondorf, Wolfgang von Schweinitz…  
Iedere opname heeft een eigen verhaal, een speci- 

fieke voorbereiding en focus, een ander totaalcon-
cept. Vanuit onze bewuste invalshoek en vraagstel-
ling – wat willen we toevoegen aan de gigantische 
markt?  – kunnen we zeggen dat we met elk project 
iets nieuws hebben bereikt.’
‘Ook het langdurige project en de intensieve samen-
werking met Charles Wuorinen horen thuis in het 
rijtje toppers. Het begon met zijn appreciatie voor 
onze interpretatie van Schoenberg. Hij wou daar-
om voor het Goeyvaerts Strijktrio een nieuwe com-
positie schrijven. Uiteindelijk hebben we de midde-
len en de plaats voor deze bijzondere wereldcreatie  
gevonden: het Guggenheim Museum in New York. 
Een gigantische eer.’

Wat is jullie belangrijkste insteek bij het maken 
van muziek?
‘We willen een compositie telkens opnieuw met een 
frisse blik bekijken en herlezen, vanuit de context 
waarin we op dat moment in het leven staan. Alles is 
constant in beweging. Twee interpretaties zijn nooit 
dezelfde. Onze persoonlijkheden, ideeën, interesses, 
gewaarwordingen van het moment worden tijdens 
het musiceren gekanaliseerd in interpretaties. Daar-
bij is het voordeel van hedendaagse muziek dat je 
niet te belast bent met voorbeelden. De weg naar 
nieuwe studie- en spelmethodieken ligt daardoor 
meer open.’

Confrontatie beeldende kunst en muziek
Tot slot: jullie zijn Artists in Residence. Wat bete-
kent dat voor jullie?
‘De essentie is de link tussen klank en beeld. Dit ver-
haal is voor ons al gestart met onze samenwerking 
vanaf de jaren 1998 met Stef van Bellingen [curator 
en directeur van het hedendaagse kunstplatform 
WARP in Sint-Niklaas; CVM], in het kader van een 
zesdelige reeks Klankkleuren over kunst van de laat-
romantiek tot nu.’

‘De museumcollectie biedt ons een onschatbare werk- 
én speelomgeving. Het begrip klankkleur krijgt hier 
een extra dimensie.’ 

Günther Uecker, Donker veld, 
1979, nagels op doek op paneel, 
150,5 × 150,5 × 19,5 cm, KMSKA, 
inv.nr. 3205
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‘Minimalisme en dodecafonie kwamen op de voor-
grond. Een aantal parallelle parameters bij de beel-
dende kunst enerzijds en de muziek anderzijds 
werden duidelijk. In de beeldende kunst haalden bij-
voorbeeld de aspecten licht en kleur het van het fi-
guratieve. In de muziek werden ritme, klankkleur en 
structuur belangrijker dan harmonie en melodie.’
‘Als je beeldende kunst en muziek met elkaar con-
fronteert, maak je deze samenvallende parame-
ters duidelijk. De museumcollectie biedt ons een 
onschatbare werk- én speelomgeving. Het begrip 
klankkleur krijgt hier een extra dimensie.’ 
‘Ons residentieproject in relatie tot de Zero-collectie 
van het museum is in dit opzicht heel interessant.’ 

Jef Verheyen, Morgen, 1965, 
olieverf op vezelplaat,  
148,6 x 149 cm, KMSKA,  
inv.nr. 3143



In aanwezigheid van deze kunstwerken leggen we 
een link tussen licht, kleur, beeld, ruimte, klank... We 
lichten graag een tipje van de sluier over ons con-
cert in het kader van het openingsweekend. Bij de 
opgaande zon zullen we al deze aspecten laten sa-
menkomen en beleven bij de muziek van Wolfgang 
Schweinitz. Het liveaspect van dit soort ervaringen 
is essentieel. Net zoals bij (digitale) muziekopnames 
en kunstreproducties afzonderlijk zijn vele aspecten 
van hun onderlinge dialoog enkel op en in het mo-
ment zelf te vatten. We hebben rond dit project ook 
een veelbelovend educatief luik opgestart, dat de 
komende jaren zeker nog zal groeien.’

‘Vele componisten hebben slechts één trio geschreven, 
dikwijls op een scharnierpunt van hun carrière.’ 

Zoektocht met bezoekers
Welke dromen koesteren jullie nog tijdens jullie 
residentie? 
‘Karel Goeyvaerts als componist verder kenbaar 
maken, in de schoot van de collectie en in een zoek-
tocht naar de interactie tussen beeld en klank. Maar 
zonder dingen te forceren en zonder onze integriteit 
te verliezen. We willen deze zoektocht ook durven 
aangaan in aanwezigheid van museumbezoekers op 
niet-geprogrammeerde momenten. Om spontane  
ervaringen te delen en plaats te geven aan de bele-
ving van schoonheid in het nu.’

stringtrio.net  n
 

Educatief project in samen- 
werking met de Scholen 
Da Vinci in Sint-Niklaas,  
mei 2022 
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MIRADOR

Inscheping in Calais van de Frans-Britse kunstenaar 
James Tissot brengt de opwinding van een bootreis 
in beeld. Het tafereel speelt zich af op een drukke 
kade, in de bonte herrie van gehaaste reizigers en 
nijvere bootslui die het schip klaarmaken voor de 
afreis. In dat geroezemoes loopt een jonge vrouw 
behoedzaam de loopplank af van de kade naar het 
schip. Ze is piekfijn uitgedost voor de oversteek van 
Frankrijk naar Engeland. Haar verschijning houdt je 
oog gevangen. Je blijft turen naar haar. 
Tissot, de zoon van een stoffenhandelaar uit de 
havenstad Nantes, schilderde buitengewoon goed 
schepen én modieuze vrouwen. De kunstenaar 
bezat tal van rekwisieten. Hij had een kast vol da-
meskleren en via het populaire tijdschrift La Mode 
Illustrée volgde hij de mode op de voet. In zijn 19de 
eeuw kon een dame uit welgestelde kringen zich niet 
beperken tot een japon. Een uitgebreide garderobe 
was de nieuwste trend. Ze had een rok, een tuniek, 
een sleep, een draperie en een ceintuur nodig, sa-
men met alle mogelijke accessoires die de coquet-
terie féminine had uitgevonden. Een dame van stand 
hoorde zich meermaals per dag om te kleden. Haar 
favoriete activiteiten wilde ze zo elegant en vrij mo-
gelijk beoefenen.
Deze jongedame uit de jaren 1880 koos als reis- 
kledij een mantelpak dat bestaat uit een strak lijfje 
met kleine pandjes of slipjes, een voetvrije dubbe-
le rok en een draperie die is omgewikkeld van de 
heupen tot aan de knieën. Daarboven draagt ze 
een mooi getailleerd jasje. Ze heeft een paar lage 
rijglaarsjes aangetrokken en een mutsje met voilette 

opgezet. Lange, fijn lederen handschoenen en een 
zwart boasjaaltje maken haar outfit compleet. 
Ze lijkt uit een recent modeplaatje gestapt. Briljant 
geschilderd, heerlijk om naar te kijken. De details 
werken betoverend. In haar zog loopt een kruier 
krom onder het gewicht van haar koffer. En wat ben-
gelt er tot slot aan haar arm? Een handige draagtas 
met een opgerolde Schotse reisdeken waarin een 
paraplu, een parasol en een extra omslagdoek zijn 
gewikkeld. Deze kokette reizigster is goed voorbe-
reid op de Kanaalreis en het onvoorspelbare Engelse 
weer.  n

James Tissot, Inscheping in 
Calais, (1883-1885), olieverf  
op doek, 146,5 x 102 cm, 
KMSKA, inv.nr. 1406

Detail: In de opgerolde Schotse 
reisdeken is een paraplu en  
een parasol, voorzien voor  
het Engelse weer.

‘A woman for all seasons’
 Door Siska Beele 

In de rubriek Mirador – Spaans voor ‘uitkijkpost’ – kijken we 
nauwgezet. Met oog voor het detail.
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Joris Caluwaerts ‘Voor ons nieuwe project hebben 
we vijf kunstobjecten geselecteerd uit de collectie 
van het KMSKA om rond te werken, één voor elk lid 
van STUFF. Per werk hebben we dan ook vijf instru-
menten of klanken om mee te spelen of improvise-
ren.’
Andrew Claes ‘De kunstwerken gaan ons inspireren 
om klanken die we ermee associëren, op te nemen. 
Eén werk heeft als thema bijvoorbeeld de Schelde.  
Hier willen we letterlijk het geluid van het water  
gebruiken.’
Joris ‘Met deze samples leggen we een samplebank 
aan. Dat is eigenlijk een digitale bibliotheek waar-
mee je kan spelen. Dit bronmateriaal gaan we aan-
wenden om composities mee te schrijven. Je kan de 
verschillende geluiden bijvoorbeeld inladen op een 
keyboard of pads, waar een toetsenist of drummer 
vervolgens mee aan de slag kan. Dan gebruik je 
heel andere geluiden als basis dan de normale klan-
ken van het instrument.’ 
Andrew  ‘Het maken van de samplebank is een heel 
technisch verhaal, waarbij we alle opnames met de 
computer bewerken. We maken eigenlijk een soort 
van soundfont, een geluidslettertype zeg maar. Een 
nieuwe geluidstaal als basis om te gebruiken. Dat is 
de eerste etappe van het project.’

ARTIST IN RESIDENCE

STUFF. 
Memling samplen
Door Eline Wellens

Muziek geïnspireerd op beeldende kunst, hoe klinkt dat? 
Andrew Claes (saxofoon) en Joris Caluwaerts (keyboards), 
twee leden van de instrumentele avant-garde band STUFF., 
lichten met veel enthousiasme hun nieuwe project als 
Artists in Residence toe. 

Abstracte muziek
Welke kunstwerken hebben jullie gekozen?
Andrew ‘Momenteel [begin juli 2022, EW] hebben 
we al drie van de vijf kunstwerken geselecteerd. Het 
eerste is Compositie van Guy Vandenbranden. Hier-
door lieten we ons al eerder inspireren: het schilderij 
was de hoes van onze vorige plaat T(h)reats. Een 
ander werk is het drieluik God de Vader met zin-
gende en musicerende engelen van Hans Memling. 
Voor het derde gaan we voor Scaldis en Antverpia 
van Abraham Janssens I.’
‘We gebruiken Compositie als een soort testcase: we 
samplen hiervoor onze eigen muziek en klanken van 
het vorige album. Hier is het poëtische denkwerk ei-
genlijk voordien al gebeurd. We vonden dat dit kunst-
werk heel goed bij de plaat paste. Bij STUFF. is het 
traditioneel telkens een helse opdracht geweest 
om een afbeelding voor de hoes te vinden. Voor dit  
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album kwam Joris uit op het werk van Vandenbran-
den. Binnen de vijf minuten was er consensus binnen 
de groep: dit wordt het! Het klopte helemaal.’
Joris ‘De link was voor ons meteen duidelijk. Wij zijn 
namelijk geïnspireerd door elektronische muziek, 
maar er zit ook wel veel levendigheid en menselijk-
heid in. Maar we houden wel van de strakke grid van 
elektronica. Dat we wilden terugzien in de hoes.’
Andrew ‘Het werk van Vandenbranden lijkt ook 
heel strak, iets dat je als illustratie op een computer 

Joris (links) en Andrew (rechts) 
in hun studio, waar ze de  
geluiden voor de samplebank 
opnemen.

‘Wij zijn geïnspireerd door elektronische muziek, 
maar er zit ook wel veel levendigheid en menselijkheid in.’ 
Joris Caluwaerts
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Hans Memling, Musicerende 
engelen, (1483-1494), olieverf 
op paneel, 165 × 230 cm, 
KMSKA, inv.nr. 780

zou maken. Maar als je goed kijkt, zie je er de pen-
seelstreken in. Dat menselijke sprak ons aan. Het 
abstracte gegeven past heel goed bij ons: we zijn 
namelijk een instrumentale band, zonder teksten. 
Op dat niveau kan je onze muziek ook als abstract 
beschouwen.’

‘Ik ben de Schelde’
Andrew ‘Voor het drieluik van Memling werken we 
samen met het Centrum voor Muziekinstrumenten-
bouw (CMB) in Puurs, dat de instrumenten op het 
schilderij minutieus nabouwde. We willen hen uitno-
digen om deze instrumenten te bespelen, zodat we 
ze noot per noot kunnen samplen. Deze unieke klan-
ken zijn natuurlijk heel interessant voor ons project.’

‘Scaldis en Antverpia sprak me om verschillende 
redenen aan. Als mens bestaan we voor zo’n zestig 
procent uit water. Ik ben geboren en getogen in Ant-
werpen, waar mijn familie al generaties lang woont. 
Ik voel dus op een bepaalde manier dat ik de Schel-
de ben. Ik vind het een interessant gegeven om ab-
stracte zaken te verpersoonlijken: de stad en de 
Schelde als concept worden vermenselijkt op het 
schilderij. We hebben allemaal een persoonlijkheid, 
waarom de Schelde dan niet?’
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Joris ‘Ook de link tussen Antwerpen en Gent – waar 
de leden van STUFF. vandaan komen – speelt hier 
een rol. We zeggen altijd dat STUFF. van Gentwer-
pen is. De Schelde verbindt deze twee steden.’
‘We zijn nu nog aan het discussiëren en aan het  
zoeken naar de andere twee werken. We zoeken  
variatie – dus het liefst wordt het bijvoorbeeld iets uit 
een andere tijdsperiode.’
Andrew ‘We hebben het voorrecht gekregen om al 
eens te gaan kijken in het vernieuwde museum. Het 
19de-eeuwse Salon is fantastisch. Misschien kiezen 
we nog iets uit deze periode?’

Gesampelde harp
Wat voor samples willen jullie opnemen bij deze 
werken?
Andrew ‘We hebben al een aantal field recordings 
gedaan van het water van de Schelde en zijn van plan 
om ergens op Linkeroever een micro te verstoppen, 
zodat we gedurende langere tijd een opname kun-
nen maken. Dan nemen we bijvoorbeeld vierentwin-
tig uur van de rivier op, waarbij ook al het omgevings-
geluid meespeelt. Zo ontdekken we hier misschien 
iets heel anders in, zoals een boot die voorbijkomt. 
Die bepaalde toon kan toevallig een sol zijn – hoe 
klinkt dat dan samen, als akkoord?’
‘We zijn ook geïnteresseerd om het geluid van be-
paalde ruimtes te capteren – zoals de Onze-Lieve- 
Vrouwekathedraal. We willen de reflecties in de 
ruimte kunnen samplen, zodat we die echo’s kun-
nen overzetten op andere zaken. Momenteel zijn 
we aan het uitzoeken hoe we dit het best aanpak-
ken. Zo steken we bij wijze van spreken het geluid 

van de Schelde in de echo van de kathedraal. Dat 
klinkt allemaal heel technisch, maar de bedoeling 
is natuurlijk om hier iets creatiefs mee te doen. En 
dat het goed klinkt. Verder dromen we ervan om het 
geluid van de beiaard van de kathedraal te kunnen 
samplen.’
‘Het is zeker ook onze bedoeling om de samplebank 
vrij te geven. Je zal die gratis kunnen downloaden. 
Vanuit de liefde voor de kunst willen we dit bronma-
teriaal delen. Wie weet gaat iemand in de toekomst 
bepaalde geluiden vijf octaven lager zetten of er 
honderd andere effecten op toepassen, en gaat het 
helemaal zijn eigen leven leiden. Er bestaan al heel 
veel professionele samplebanken. Maar wij streven 
iets artistieks na. Je kan nu al een perfect gesample-
de harp vinden, maar daar gaat het niet om bij ons.’
Joris ‘We hopen net op sommige foutjes in de klan-
ken. Een gitaar die slecht is afgesteld, geeft wat rare 
bijklanken die klassieke gitaristen niet willen. Maar 
dat soort onregelmatigheden vinden wij net tof. We 
zijn op zoek naar unieke, onverwachte geluiden.’

‘Het abstracte gegeven past heel goed bij ons: we zijn 
namelijk een instrumentale band, zonder teksten.’ 
Andrew Claes
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Maak je mix!
Wat zijn de volgende stappen in het project?
Andrew ‘Bij de opening van het museum willen we 
de samples van een aantal werken al klaar hebben. 
Een volgende stap zou kunnen zijn dat we hier ef-
fectief een toestel mee maken.’
Joris ‘Dit zou dan echt een fysiek object zijn, met 
knoppen om aan te draaien en waarmee je de sam-
ples hoort. Dit apparaat kan dan bijvoorbeeld naast 
het kunstwerk opgesteld staan. Dan wordt het een 
installatie waar de bezoeker interactief mee aan de 
slag kan en zijn of haar eigen mix kan maken.’
Andrew ‘Het is niet per se een rechtlijnig project: 
van het ene idee komt het andere en zo komen we 
op verschillende invalshoeken uit. We hebben het 
proberen te kaderen en in te tomen door het op te  

Abraham Janssens I, Scaldis 
en Antverpia, (1609), olieverf 
op paneel, 174 × 308 cm, 
KMSKA, inv.nr. 212

hangen aan de kapstok van de gekozen vijf kunst-
werken. Het is de bedoeling om originele compo-
sities te maken met de samples, maar het zou ook 
kunnen dat we bestaande nummers van STUFF. 
brengen met deze nieuwe klanken. Op de vorige 
plaat staan bijvoorbeeld enkele nummers met tu-
bular bells of buisklokken – misschien kunnen we 
dat spelen met de beiaard van de kathedraal in 
de plaats?’ 
Joris ‘Of we kunnen een improvisatieoptreden doen, 
waarbij we de werken achter ons projecteren en ver-
volgens spelen met de verschillende klanken. Dan 
zien we wel wat er gebeurt.’
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Guy Vandenbranden, Compositie, 
ca. 1968, lakverf op vezelplaat, 
182,2 × 183,5 cm, KMSKA,  
inv.nr. 3049

Andrew ‘Veel hangt af van hoe de samplebank zal 
klinken. We willen ons nu nog niet vastpinnen op wat 
het precies moet worden, anders haal je alle creati-
viteit er al uit. We willen het experimentele en spon-
tane proces z’n gang laten gaan.’

stuffisthebandname.com  n



In de aanloop
Een aantal artiesten lichtte al een tipje van de sluier 
op: Het Zesde Metaal creëerde nieuwe songs bij high- 
lights uit de collectie. Robin Verheyen bespeelde sa-
men met het Goeyvaerts Strijktrio de Madonna van 
Fouquet. Oltremontano gaf klank aan de hemelse 
engelenmuziek van Memling. STUFF. lanceerde mu-
ziek op kleuren en vormen van Guy Vandenbranden 
(p. 38-43). Iris Bouche bracht inclusiedans in dialoog 
met de museale ruimte. Jaouad Alloul tekende zijn 
levenslijnen in de schoot van het museumgebouw. 
De uitbundige Ensoroptocht van Theater Stap (p. 2-7) 
zette de juiste toon bij de onthulling van onze ope-
ningsdatum en Admiral Freebee ontving met veel 
passie zijn gasten bij hem thuis… in het museum.

Feestelijk openingsweekend
Tijdens het openingsweekend onthalen Goeyvaerts 
Strijktrio, Oltremontano, Sarah Carlier, Robin Verheyen 
en Scherzi Musicali de bezoekers feestelijk met mu-
zikale intermezzi. STUFF. bandleden Andrew Claes 
en Joris Caluwaerts spelen met beeldende klank-
banken bij hun favoriete schilderijen. Goeyvaerts  
Strijktrio heeft een rendez-vous met de opkomen- 
de zon en Zero-werken. Op het hoofdpodium brengt 
Joffrey Anane de strafste hiphopdansers van de 
stad samen en speelt Robin Verheyen in het gezel-
schap van Baron-Schulkowsky. Speciaal voor het 
feestweekend herneemt Iris Bouche haar choreo- 
grafie Aporie en zingt Tutti Fratelli met bakken  
liefde en onvoorwaardelijke woorden de opening  
van het museum in. De kleurrijke Ensorfiguren van 
Theater Stap trekken met veel tamtam door de 
buurt. Last but not least: twee verrassende avond-

ARTISTS IN RESIDENCE

Een herfstoverzicht
Door Christine Van Mulders

In de aanloop naar de heropening van het KMSKA hebben 22 Artists in 
Residence zich laten inspireren door de unieke collectie en het prachtige 
museumgebouw. In cross-overs van muziek, toneel, dans en danstheater… 
werkten ze hun persoonlijke artistieke interpretaties uit van hun 
ontmoeting met het museum en zijn verzamelingen. Samen met hen wil 
het KMSKA bij iedere bezoeker ‘het schoonste gevoel’ aanwakkeren. 

concerten van de gelegenheidsformatie Stef Kamil  
Carlens – Admiral Freebee – Ikraaan – Jaouad Alloul 
en van Het Zesde Metaal sluiten de twee feest- 
dagen af.

Najaarsfestival
Iedere donderdagavond trakteren museummede- 
werkers en Artists in Residence bezoekers op extra 
beleving. Peeping Tom, Goeyvaerts Strijktrio, Thea-
ter Stap en STUFF. hebben het er elders in dit num-
mer over. Met zijn nieuwste kijkdoos neemt  Benjamin 
Verdonck je mee in de wondere wereld van een schil-
derij. Bad van Marie geeft in een interactieve tour een 
atypische kijk op de kunstwerken en hun omgeving. 
Met Iris Bouche krijgen dans en inclusie een vaste 
plaats. Sarah Carlier speelt in een video met ruim-
te, licht en geluid. Scherzi Musicali brengt oude mu-
ziek en meesters bij elkaar. Museumtroubadour Stef  
Kamil Carlens bezingt de schilderijen op zijn par- 
cours. Een audiotour met de signatuur van acteur  
Tom Van Dyck zuigt je mee in schilderijen. Voetvolk 
en Debussy dansen samen door het museum. Ver-
rassende performances van onder meer Ikraaan, 
Jaouad Alloul, Joffrey Anane en Robin Verheyen 
kruisen je pad.
 

Meer info: kmska.be  n
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v.l.n.r.: Voetvolk, Sarah Carlier, 
Ikraaan, Robin Verheyen, Nicolas  
Achten, Joffrey Anane 
en Stef Kamil Carlens
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DE NATIONALE EXPO

Peter Paul Rubens heeft opvallend vaak aanbid- 
dingen door de koningen geschilderd. Het religieuze 
onderwerp was in zijn tijd, en ook voordien, niet alleen 
populair bij kerkelijke opdrachtgevers. Ook profane 
patronen pakten uit met een aanbidding. De Aanbid-
ding door de koningen, die nu een ereplaats inneemt 
in het KMSKA, heeft Rubens rond 1624 gemaakt 
voor de kerk van de verdwenen Sint-Michielsabdij in  
Antwerpen. Nu kan iedereen ermee aan de slag in 
De Nationale Expo…

Opera in verf
Als efficiënte kunstenaar hergebruikt Rubens in de 
verschillende versies stukken van zijn diverse Aan-
biddingen: denk aan kledij, bepaalde koppen en 
houdingen van figuren. Zijn variaties op het thema 
bewijzen vooral de creatieve veelzijdigheid van de 
schilder. Rubens speelt met licht, kleur, compositie 
en houdingen. Elke Aanbidding is anders.

Wat bijna alle Rubensvarianten gemeen hebben, is 
dat ze drukbevolkt zijn met een opeenstapeling van 
figuren. Tegelijk is de Aanbidding door de koningen 
in het KMSKA een goed uitgebalanceerde ‘opera in 
verf ’. Regisseur Rubens werkt met verschillende la-
gen: van de norse koning en de os op het voorplan 
tot de werveling van figuranten hoog op het achter-
plan. Diagonalen bepalen de compositie en zorgen 
voor evenwicht. Contrasten creëren dynamiek tus-
sen sereniteit en drukte, mens en dier, rijkdom en 
eenvoud, symboliek en aardsheid. 

‘Koninklijk’ bezoek
En dat alles terwijl de evangelist Mattheus deze Bij-
belscène zonder al te veel details vertelt. Als enige 
trouwens. Wijzen uit het oosten volgen een ster en 
belanden zo bij het pasgeboren Jezuskind. Dat ze 
met z’n drieën waren, heeft men later afgeleid uit de 
giften die ze Jezus aanboden: goud, wierook en mir-
re. Hoewel Mattheus schijnbaar weinig belang hecht 
aan deze episode in Jezus’ leven, zet zijn tekst later 
wel de verbeelding aan het werk van vroege kerk-
vaders, geleerden… en kunstenaars. Zij vullen hiaten 
in het verhaal aan, in woord en beeld. Zo worden de 
wijzen ‘koningen’ die de verschillende toen bekende 
continenten vertegenwoordigen. Ze krijgen namen. 
Ook Maria’s rol verandert door de tijd heen. 

Rubens kan dan ook met een veelheid aan figuran-
ten en andere puzzelstukjes aan de slag die in al die 
tijd aan dit verhaal zijn toegedicht. Zelfs kamelen ho-
ren erbij, net als de spin – lees: duivel – in zijn kapotte 
web en de misplaatste zuil in de stal. Zoals volksver-
halen vervellen tot mythen, doorleven in sprookjes 
en films en een gemeenschappelijk erfgoed vormen, 
zo is het ‘koninklijk’ bezoek aan de bijzondere baby 
een onderdeel van een eeuwenoud gedeeld verhaal. 
Al kennen wij het soms enkel nog van de levensgrote 
kerststal op de lokale markt in de kersttijd.

Maak jouw versie!
Nu kan iedereen zijn Aanbidding maken. Het KMSKA 
werkt samen met de VRT, Publiq, museumPASS- 
musées en Kunstwerkt aan De Nationale Expo. Of je 
nu een tattoo bedenkt met Rubens’ os, een abstrac-
te kleurenstudie maakt of de mantel van de norse 
koning naborduurt, ook jouw versie voegt een puz-
zelstukje toe. 

Je kan je werk uploaden op  
https://nationaleexpo.museumpas.be 
en zo een plekje winnen in de tentoonstelling. 
De helft van de stemmen komt via het publieks- 
platform, de andere helft van de vakjury.  n

Creatief 
met koningen
Door Nathalie Pauwels 

Peter Paul Rubens, Aanbidding 
door de koningen, (1624-1625), 
olieverf op paneel, 447 × 336 cm,  
KMSKA, inv.nr. 298

Briljant geschilderd, 
heerlijk om naar te kijken. 
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PARTNERS AAN HET WOORD: DELEN PRIVATE BANK

Waarom is een partnerschap met een culturele 
instelling belangrijk voor jullie?  
Filips De Ferm ‘Delen Private Bank focust al decen-
nia op kunst en cultuur: beeldende kunst, muziek, 
erfgoed, architectuur. Het maakt deel uit van wie we 
zijn en sluit aan bij onze kernwaarden: langetermijn-
visie, passie voor schoonheid, bescherming van het 
patrimonium... Dat zie je in onze kantoorgebouwen 
in Antwerpen, Gent en Brussel: historische panden 
die we met respect en met gevoel voor esthetiek 
hebben gerenoveerd. Hieruit blijkt ons doorgedre-
ven engagement: we willen mee bijdragen aan de sa-
menleving. Als vermogensbeheerder maakt het ons 
uniek en onze klanten appreciëren dat.’ 
Anne-Sophie Delen ‘De liefde voor kunst en cultuur 
loopt als een rode draad door de geschiedenis van 
de bank. Esthetiek en aandacht voor schoonheid 
is heel belangrijk binnen onze familie. Mijn moeder 
Marie-Alix gaf ons haar passie door voor design 

‘Laat ons die positieve 
 vibe rond kunst 
vasthouden’

Vermogensbeheerder Delen Private Bank heeft sinds zijn 
ontstaan een hart voor kunst. Het partnerschap met het 
KMSKA is daar opnieuw een bewijs van. 
Filips De Ferm, adviseur van het directiecomité en bevlogen 
kunstkenner en -verzamelaar, en Anne-Sophie Delen, hoofd 
van de marketing-en communicatieafdeling, lichten dit toe. 

en het creëren van een authentieke, familiale en 
herkenbare sfeer. Dat zie je in de inrichting van 
onze gebouwen. We willen dat klanten zich op hun 
gemak voelen. Dat lukt alleen in een omgeving die 
persoonlijkheid en warmte uitstraalt. Je komt je 
bankzaken regelen, maar je wil je ook thuis voelen. 
Onze gebouwen lijken niet op een doorsneebank. 
Dat zijn we ook niet. We zijn een vermogensbeheer-
der die families financiële begeleiding geeft bij de 
belangrijke momenten van het leven: huwelijken, 
scheidingen, overlijdens, erfeniskwesties, en het 
overlaten van familiale bedrijven.’

Uitstraling en engagement
Vanwaar jullie keuze voor het KMSKA? 
Filips De Ferm ‘Delen is een Belgisch huis met een 
open blik op de wereld en met wortels in Antwerpen. 
Die mix van ambitie, internationale uitstraling en lo-
kale verankering vinden we ook terug in het KMSKA. 
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PARTNERS AAN HET WOORD: DELEN PRIVATE BANK ‘De liefde voor kunst en cultuur loopt als een rode draad door 
de geschiedenis van ons bedrijf.’ Anne-Sophie Delen

Dat geldt trouwens ook voor de Antwerpse holding 
Ackermans & van Haaren, die naast de familie van 
Jacques Delen aandeelhouder is van de bank. En 
natuurlijk hebben we allemaal een kloppend hart 
voor kunst. Een Antwerpse kunstminnende bank die 
deel uitmaakt van een Antwerpse kunstminnende 
holding en een Antwerps kunstmuseum van wereld-
niveau: geef toe, het is een match made in heaven.’ 
Anne-Sophie Delen ‘Kunst speelt een verbindende 
rol: het spreekt mensen aan van alle leeftijden en alle 
achtergronden. Dat is mooi en waardevol. We willen 
dat ondersteunen. De renovatie en heropening van 
het KMSKA zorgt voor een nieuwe schwung, een po-
sitief effect op een brede gemeenschap. Bedrijven 
willen hun bijdrage leveren, en bedenken creatieve 
manieren om hun enthousiasme voor het KMSKA 
te etaleren. Laat ons die positieve vibe rond kunst 
vasthouden, niet alleen bij de heropening, maar voor 
altijd.’

Co-creatie
Waar kijken jullie het meest naar uit tijdens jullie 
partnerschap met het museum?
Anne-Sophie Delen ‘Delen Private Bank is altijd op 
zoek naar nieuwe ideeën, onverwachte invalshoe-
ken, unieke verhalen. Door ons te koppelen aan een 
iconische instelling als KMSKA, hoop ik op een kruis-
bestuiving, een uitwisseling van ideeën en plannen. 
Ons partnerschap met het KMSKA zal ons onge-
twijfeld inspireren. We gaan onze klanten bijzondere 
bezoeken en nocturnes aanbieden: een uitstekende 
gelegenheid om kennis te maken met nieuwe klan-
ten en om bestaande klanten te bedanken voor hun 
vertrouwen.’
‘Het nieuwe KMSKA is er voor iedereen, voor men-
sen van alle leeftijden en achtergronden. En voor de 

volgende generaties. Ook daarin vinden het muse-
um en de bank elkaar. De façade van onze bank mag 
dan al mooi en statig zijn, we zijn erg toegankelijk en 
bereikbaar. Onze persoonlijke aanpak spreekt ook 
de jonge, digitale generatie aan.’

Filips De Ferm ‘Als partner zijn we geïnteresseerd 
in lange termijnrelaties. Zo hebben we al sedert vijf-
tien jaar een partnerschap met de gerenommeerde 
kunst- en antiekbeurs BRAFA. Dat zorgt voor ver-
trouwen en continuïteit. Het is de bedoeling dat we 
ook met het KMSKA als partners voor een lange pe-
riode vertrokken zijn.’
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‘Dit jaar starten we ook de Delen Art Circle op. Dat is 
een gemeenschap van kunstliefhebbers, museum-
medewerkers, kunstenaars, galeries en verzame-
laars, een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en 
inspireren. Het KMSKA kan daarin een katalysator 
zijn.’

Chauvinisme en Antwerps modernisme
Filips De Ferm ‘Wat ons enorm boeit is dat het 
KMSKA met zijn kunstcollectie een zeer grote pe-
riode beslaat: Rubens, Teniers, Van Dyck, maar ook 
Rik Wouters en het modernisme uit de jaren 1920. 
De kern van de avant-garde in België bevond zich 

Jozef Peeters, Compositie, 1921, 
olieverf op doek, 150 × 150 cm, 
KMSKA, inv.nr. 2924
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‘Een Antwerpse kunstminnende bank die deel uitmaakt van een Antwerpse 
kunstminnende holding en een Antwerps kunstmuseum van wereldniveau: 
geef toe, het is een match made in heaven.’  Filips De Ferm

hier in Antwerpen, met Jozef Peeters, Jos Leonard 
en Paul Joostens. KMSKA bezit een ruime en inte-
ressante collectie van deze kunstenaars. Er zal voor 
iedere bezoeker wel iets te zien en te beleven zijn.’

Welk werk uit de KMSKA-collectie inspireert jullie 
het meest? 
Filips De Ferm ‘Zonder twijfel Compositie van  
Jozef Peeters uit 1921. Peeters was de stuwende  
kracht van de Belgische avant-garde en legde con-
tacten met gelijkgestemde kunstenaars in gans  
Europa. De avant-garde was toen een revelatie, want 
in de jaren 1920 was het al Latemse School wat de 
klok sloeg. En net toen begonnen die gekke mo-
dernistische kunstenaars strepen en cirkels op 
een doek te trekken en kleuren samen te voegen! 
Mijn echtgenote en ik hebben ons in onze collectie  
(FIBAC –Filips & Ingrid Belgian Art Center, nvdr) ver-
diept in deze Belgische kunstenaars. We willen dat 
meer landgenoten fier zijn op onze nationale kunst. 
Het ontbreekt ons vaak aan chauvinisme, ook als 
het over Peeters gaat.’
‘Ik kijk ernaar uit om de modernisten uit de collectie 
terug te zien. En om een hele dag te kunnen vertoe-
ven in het museum, het museumcafé, de tuin en op 
het levendige plein. Napraten over wat je hebt gezien 
bij een lekker glas en in goed gezelschap, is dat geen 
perfecte afsluiter van een inspirerende dag?’  

Delen.bank  n
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EXPO

Het KMSKA had ooit iets met wereldtentoonstel-
lingen. De tijdelijke expo Kosmorama in het nieuwe 
museum verkent een jaar lang de wereld van deze 
universele expo’s, die intussen al anderhalve eeuw 
bestaan. Centraal staat het werk van beeldend kun-
stenaar Ives Maes, die wereldwijd het patrimonium 
van de wereldtentoonstellingen fotografeert. Van de 
Great Exhibition in het Londen van 1851 tot de expo 
van 2015 in het hedendaagse Milaan. Met die expo’s 
en hun gebouwen is iets bijzonders aan de hand.

Dankzij de fotografie?
In 1885, toen in het opbloeiende Antwerpen met veel 
gedruis de eerste Belgische wereldexpositie plaats-
vond, was het KMSKA nog in aanbouw midden op 
het tentoonstellingsterrein op het Zuid. Negen jaar 
later, tijdens de expo van 1894, konden bezoekers op 
de gelijkvloerse verdieping van het KMSKA nog ko-
men kijken naar tropische vissen. De bovenverdie-
ping was toen al ingepalmd door de schone kunsten.
Maar wat zijn eigenlijk wereldtentoonstellingen? Het 
gaat om internationale expo’s die plaatsvinden in tij-
delijke paviljoenen waar de deelnemende landen 
uitpakken met hun verwezenlijkingen in de kunst, 
wetenschap en industrie. Oorspronkelijk waren die 
tijdelijke bouwsels bedoeld om te verdwijnen. De  
wereldtentoonstellingen zijn kort na de uitvinding 
van de fotografie ontstaan. Dankzij dit waarheidsge-
trouwe medium konden organisatoren het blijvende 
bewijs leveren van hun grootse, maar dus intussen 
vaak verdwenen paviljoenen. Ives Maes stelt in zijn 
doctoraat dat dit een wederkerige relatie schiep 
tussen fotografie en het bouwen van deze efemere  
gebouwen.

Nabeelden
Maes’ foto’s onthullen dat vele paviljoenen een ver-
lengde levensduur gekregen hebben. De meesten 
zijn achtergelaten en vergeten ruïnes, maar ande-
re hebben oorlogen, aardbevingen en pandemieën 
overleefd. Sommige paviljoenen zijn uitgegroeid tot 
belangrijke hedendaagse musea, zoals het Rijksmu-
seum of Musée d’Orsay. Maar evengoed kan er een 
tragisch contrast zijn ontstaan tussen de utopische 
toekomstverwachtingen van de voormalige expo’s 
en de stedelijke realiteit van vandaag. Het KMSKA 
is dan wel geen direct overblijfsel van een wereld-
tentoonstelling, toch is ook de geschiedenis van dit 
museum en deze plek verweven met het fenomeen. 

Maes’ bevreemdende beelden beginnen bij de eer-
ste wereldexpositie in het Londense Crystal Palace 
in 1851. Hij eindigt in Milaan, met de expo van 2015. Je 
kan zijn foto’s ‘nabeelden’ noemen, die overblijfselen 
van vervagende dromen in beeld brengen. 

Kosmorama.
Kijken naar de wereld...
Foto’s Ives Maes 

Tijdens de expo van 1894, konden bezoekers 
op de gelijkvloerse verdieping van het KMSKA 
nog komen kijken naar tropische vissen.
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Natural History Museum  
(International Exhibition, London, 
1862). Foto genomen in 2009.

Natural History Museum — International  
Exhibition, London, 1862
Met de opbrengsten van de wereldtentoonstelling 
in Londen in 1851 (in het tijdelijke Crystal Palace  
paviljoen) werd nadien het South Kensington  
Museum opgericht, later bekend als het Victoria & 
Albert Museum. De tweede wereldtentoonstelling in 
Londen vond plaats naast het V&A en leidde tot de 
bouw van het Natural History Museum.
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Jubilee Park — Exposition Internationale  
et Coloniale de Bruxelles, Brussels, 1897
De wereldtentoonstelling van 1897 vond deels plaats 
in het Jubelpark, dat in 1880 was aangelegd voor de 
50ste verjaardag van de Belgische onafhankelijk-
heid. Vandaag de dag herbergt het Jubelpark ver-
schillende musea, waaronder de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis.

Jubilee Park (Exposition Interna-
tionale et Coloniale de Bruxelles, 
Brussels, 1897). Foto genomen  
in 2011.



USSR Pavilion (Exposition In-
ternationale des Arts et Techni-
ques dans la Vie Moderne, Paris, 
1937). Foto genomen in 2013.

avond van de Tweede Wereldoorlog op een sokkel 
geplaatst aan de ingang van de All-Union Agricultu-
ral Exhibition. 
In 2009 begon men in Moskou met de bouw van een 
kopie van het originele paviljoen; daar bevindt zich 
inmiddels een propagandistisch kunstmuseum. Drie 
jaar later werd het gerestaureerde beeld erbovenop 
geplaatst.

USSR Pavilion — Exposition Internationale des 
Arts et Techniques dans la Vie Moderne, Paris, 
1937 
Verschillende musea in de buurt van Trocadéro, zo-
als het Palais de Chaillot, het Palais de Tokyo en het 
Musée d’Art Moderne, getuigen nog van de laatste 
wereldtentoonstelling in Parijs. Het paviljoen van de 
Sovjet-Unie was bekroond met een gigantische so-
ciaal-realistische sculptuur en stond lijnrecht tegen-
over dat van fascistisch Duitsland, bekroond met 
een adelaar en swastika. 
Na de expo brachten de Sovjets het beeldhouw-
werk terug naar Moskou. Daar werd het aan de voor-
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Ives Maes is als post-doctoraatsonderzoeker  
verbonden aan de KASK School of Arts Gent en  
het Hogent Arts Research Fund. Hij wordt vertegen-
woordigd door Sofie Van De Velde Gallery.

PRAKTISCH
Kosmorama loopt tot 3 september 2023. Inbegrepen
in uw toegangsticket, reserveren hoeft niet.

Pavilion of the Future  — Expo 92, Seville, 1992
500 jaar na de aankomst van Christoffel Columbus 
op het Amerikaanse continent opende de wereld-
tentoonstelling van 1992 op de kade in Sevilla, waar 
de ontdekkingsreiziger enige tijd had gewoond.  
Meerdere bruggen en toegangspoorten werden ge-
bouwd, talloze fonteinen, kanalen en watervallen 
aangelegd. Het thema, ‘De tijd van de ontdekkin-
gen’, richtte zich zowel op het verleden als op de 
toekomst. Het Paviljoen van de Toekomst zelf is in-
tussen grotendeels ingestort, de kanalen zijn over-
woekerd, en het desolate terrein is afgezet met 
schuttingen.  n

Pavilion of the Future (Expo 92, 
Seville, 1992). Foto genomen  
in 2008.
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