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in principe buiten het opzet van de verzameling, maar zijn prenten 
kwamen via een schenking in de collectie terecht.
Uit praktische overwegingen bestaat de deelcollectie beeldhouwkunst 
voor het merendeel uit kleinere en middelgrote werken. Er zijn sculp-
turen van onder meer Jan Dries, Vic Gentils, Willy Kreitz, Mark Macken 
en Paul Van Hoeydonck, en recenter werk van Peter Rogiers en Sofie 
Muller. Enkele grote buitensculpturen werden begin jaren 1980 aan-
gekocht, toen de Park- en Harmonievleugels van het provinciehuis 
werden voltooid – de zogenaamde voor- en achterbouw van de pro-
vincietoren. De fontein Mei 1981 van Pol Bury en de totemsculptuur 
C 861926/2 van Bert de Leeuw bepalen sindsdien mee de beeldvor-
ming van het provinciehuis. Andere beelden staan in de provinciale 
parken Rivierenhof, Vrijbroekpark en Vrieselhof.
We vermelden tot slot de ceramiek- en glasverzameling, de verza-
meling penningen én de beperkte maar mooie collectie antieke en 
moderne wandtapijten. Naast vier laat-17de-eeuwse tapijten met het 
verhaal van Odysseus en Circe bezit de provincie voornamelijk enkele 
20ste-eeuwse tapijten naar ontwerpen van Julien Van Vlasselaer, José 
Crunelle en Gaspard De Wit.

De Modernen. Duetten uit het museum en de provincie
Koningin Fabiolazaal Antwerpen
van 21 september 2013 tot 20 april 2014

fred Bervoets, figuur, 1989, 69 x 98 
cm, collectie provincie antwerpen, 
© sabam

Het bouwen is klaar, de afbraak kan beginnen.
Dat klinkt raadselachtig en een kleine toelichting is misschien op zijn 
plaats. Tot nu stond alles in het teken van het bouwen van het depot in 
het bomvrije museumhart. Dat werd gevolgd door het maken van een 
route om de kunstwerken die nog in het gebouw opgeslagen zijn in het 
depot te krijgen. Was het museum oorspronkelijk op de verdieping een 
rondloop door een aaneenschakeling van kamers, dan hebben zich in 
de loop van de tijd allerlei functies in genesteld die deze routing onder-
braken. Direct boven de ingang bood een van de mooiste monumen-
tale vleugels, de zalen U,V,W, onderdak aan het depot. Daar waren op 
raadselachtige wijze een aantal zeer grote kunstwerken binnengeko-
men die er met geen mogelijkheid meer uit konden zonder een stuk uit 
de wanden te zagen.

Bloot
Architecte Dikkie Scipio houdt de 
lezers van ZAAL Z op de hoogte van 

de voortgang van 
de verbouwing.

Dikkie Scipio – Rotterdam, 27 maart 2013
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De zalen u, V en w op de eerste 
verdieping van het museumgebouw, 

anno 2013
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En zo geschiedde. Een periode volgde waarbij de schilderijen vanuit 
de Rubenszaal door het luik in het depot gehesen werden. Elk schil-
derij, van grote waarde om wat het voorstelt als kunstwerk, was even 
niet meer dan een gewicht en een volume. Nooit eerder waren zo veel 
werken op de rug te zien. Een Rubens was niet meer dan een lood-
zwaar gevaarte bestaande uit met grote ijzeren staven aan elkaar 
gekoppelde houten panelen, met daarin een uitgesneden handje van 
Antwerpen. Een constructie als het gebouw. Monumentaal en solide.

Daar gaan we naar terug. De zalen zijn leeg nu, en zonder de werken 
aan de wanden nog groter dan eerst. In de 19de eeuw liep men een 
rondje door het museum als door een park. Er was geen klimaatinstal-
latie en zelfs geen elektriciteit. Als het te donker werd, sloot het mu-
seum. Later zijn de voorzieningen aangebracht voor het comfort van 
de kunst en het publiek. Nu zijn die weer verouderd. We breken ze af, 
net als al het andere dat door de jaren heen in het museum gegroeid 
is. Beetje bij beetje zien we terug wat zolang verborgen is geweest. 
Voor we deze schoonheid weer aankleden voor de 21ste eeuw, is ze 
helemaal bloot en toont ze ons haar ware pracht.

Bekijk de inhuizing in het nieuwe depot op http://youtube/wbzIkK32HMU 
en volg de renovatiewerkzaamheden op de voet via http://kmskablog.wordpress.com/ 

een beeld van de zalen u, V, w, 
tussen 1900 en 1925

Fotografe Karin Borghouts legt tot aan de heropening van het museum 
de renovatie vast. ZAAL Z brengt een eerste katern met beelden van een 
museum in metamorfose.
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Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure: zo heet de tentoon-
stelling die vanaf 26 juni in de National Gallery te zien is. Ze laat zien 
hoe belangrijk muziek was in het dagelijkse leven in de 17de-eeuwse 
Nederlanden, aan de hand van schilderijen, instrumenten, liedboe-
ken en muziekfragmenten, én met concerten… De voorliefde van veel 
schilders voor muziek is opmerkelijk.
Schilderijen kunnen dienen als illustratiemateriaal voor de musico-
loog: welke instrumenten waren er, hoe zagen ze eruit, wie bespeelde 
ze? Maar het thema gaat veel verder dan het loutere afbeelden van 
muziek. Schilders kunnen aan een tafereel een extra betekenis geven 
door muziekinstrumenten voor te stellen of figuren te laten musiceren. 
Ze verwerken in hun muzikale taferelen boodschappen die inzicht ge-
ven in de bekommernissen van mensen. Tot slot gaat het soms verder 
dan het loutere afbeelden van muziek. Er zit ook muziek in de schilder-
kunst zelf.

Muzikale boodschappen
Op schilderijen die niet ‘spreken’ kan je met ‘muziek’ in je beeldtaal veel 
uitleggen: daar maken schilders gretig gebruik van. Samen musiceren 
laat bijvoorbeeld zien hoe mensen in de maat blijven en in harmonie 
kunnen leven. Bij de Luitspeelster van Gerard ter Borch II (p. 32) voel 
je meteen de aangename sfeer en de goede verstandhouding met de 
luisteraar. Maar wat zijn de plannen van de Luitspeler van Theodoor 
Rombouts (p. 34)? De man, verkleed in een kleurrijk kostuum, is zijn in-
strument aan het stemmen. Er liggen partituren of liedboeken klaar en 
op de tafel zie je nog andere accessoires die het leven vrolijker kunnen 

tweeluik

Nanny Schrijvers

hoe uit het internationale aanbod van 
tentoonstellingen kiezen we er een. 
We leggen een rechtstreekse band 
met de collectie van het KMSKA.

schilDerkuNst?
kliNkt De

Karin Borghouts (°1959) fotografeert vooral plaatsen: architecturale ruimtes, in-
terieurs, stadszichten, musea... Zij studeerde schilder- en beeldhouwkunst, werk-
te als grafisch vormgever en begon in 1999 te fotograferen. Haar werk zit op de 
wip tussen fotografie en beeldende kunst en is rijk aan verwijzingen naar de schil-
derkunst. Het onderzoekt de verhoudingen tussen fotografie, realiteit, herinnering, 
kunst, tijd... Haar foto’s werden op diverse tentoonstellingen in België, Europa en 
Japan getoond en verschenen in tal van boeken en andere publicaties. 
www.karinborghouts.be


