
Persbericht, 28 oktober 2015 

 

 

Jan Davidsz. de Heem, Bloemen en insekten, olieverf op doek, 49 x 67 cm, KMSKA, 

Foto Lukasart in Flanders vzw foto Dominique Provost 
 

POWER FLOWER  

Bloemstukken virtuoos in de verf gezet 
 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en Museum 

Rockoxhuis bieden u de komende wintermaanden lente- en zomergenoegens 

aan. Op 28 november start in het Rockoxhuis de focustentoonstelling Power 

Flower. Bloemstillevens in de Nederlanden, een beknopt maar fijn overzicht 

van de mooiste bloemstillevens uit drie eeuwen schilderkunst van de Lage 

Landen. 

 

Typisch voor de Vlaamse en Hollandse schilderkunst is de scherpe natuurobservatie. 

Bloemstillevens illustreren dit streven naar natuurlijkheid bij uitstek. De magistrale 

bloemenguirlande Bloemen en insekten door Jan Davidsz. de Heem (zie afbeelding) is 

hier een mooi voorbeeld van.  In dit tafereel vlecht de kunstenaar met een subtiel gevoel 

voor belichting en dieptewerking rozen en tulpen, maïskolf, klaproos, gentiaan, 

anemoon, komijn, tarwe, klimop en goudsbloem tot een levensecht boeket. Links boven 

hangen rijpe kersen aan twijgjes. Een sprinkhaan, een atalantavlinder, rupsjes, een 

kruisspin en andere insecten bevolken deze wonderlijke microkosmos. Uit de witte roos 

komen mieren gekropen. De Heem is dan ook ongetwijfeld de meest gewaardeerde 

stillevenschilder van zijn tijd.  

 

De titel van deze tentoonstelling maakt duidelijk dat bloemstukken meer waren dan 

alleen lieflijke taferelen van juwelen uit de natuur. Voor de elite waren ze een 

statussymbool en een verzamelobject. Machtige heersers zoals keizer Rudolf II in Praag 

gebruikten ze als relatiegeschenk. Jezuïet en bloemenschilder Daniël Seghers kon met  

zijn ongeëvenaarde guirlandes gunsten voor zijn orde afdwingen bij de Prins van Oranje. 

Kardinaal-infant Ferdinand, aartshertog Leopold Willem en de toekomstige koning 

Karel II van Engeland bezochten zelfs het atelier van deze schilder. 

Graveurs en uitgevers commercialiseerden prenten met zeldzame en dure bloemen om ze 

aan een breder publiek te slijten als huisdecoratie. 

 



Kunstenaars zijn in de periode voor 1600 tot lang erna in de ban van de ‘kracht van 

bloemen’, de Power Flower. Bloemenschilders stonden lang in de schaduw van meesters 

die grootse religieuze, historische of mythologische composities op hun doeken toverden. 

Stilaan groeit echter het besef dat ze thuishoren in het rijtje van de allerbeste Vlaamse 

en Hollandse kunstenaars. Het genre beleeft de laatste decennia zelfs een ware revival. 

Hiervan getuigen de intrigerende foto’s van de hedendaagse kunstenaar Bas Meeuws in 

deze tentoonstelling. Zijn gefotoshopte bloemstukken, gecomponeerd op basis van werk 

van oude meesters, lijken bedrieglijk echt. 

 

De focustentoonstelling omvat zo’n 40 kunstwerken, waaronder schilderijen, gravures, 

miniaturen en boeken uit binnen- en buitenlandse collecties. Er is werk van o.a. Joris 

Hoefnagel, Roelant Savery, Ambrosius Bosschaert, Jan Brueghel de Oude, Osias Beert, 

Daniël Seghers, Joannes Fijt, Jan Davidsz. De Heem, Jan van Huysum en Rachel 

Ruysch. Ook in de permanente presentatie van Het Gulden Cabinet zijn talrijke 

kunstobjecten met bloemen gepresenteerd o.a. schilderijen van Jan van Eyck en Frans 

Francken II, een met bloemen versierd virginaal en kunstkabinetten. 

 

De volgende focustentoonstelling is Clara Peeters (23 juni tot 2 oktober 2016). Deze 

tentoonstelling reist nadien door naar het Prado in Madrid. 
 

PERSMOMENT: donderdag 26 november om 11 uur  
 

PRAKTISCH 

28 november 2015 tot 27 maart 2016 
Museum Rockoxhuis, Keizerstraat 12 in 2000 Antwerpen 

T + 32 3 201 92 50 - F + 32 3 201 92 51 

www.rockoxhuis.be en www.kmska.be 

Open: dinsdag tot zondag: van 10 tot 17 uur; gesloten op maandag, 25 & 26 december, 1 & 2 januari 

 

Prijzen: € 8 / 6 /0 

 

Rondleidingen: Voor groepen van maximaal 20 personen. Een rondleiding kost 75 euro (50 euro voor 

klassen) en duurt 1,5 uur. Info en reservaties: T + 32 (0)3 224 95 61 / F + 32 (0)3 248 08 10 / 

publiekswerking@kmska.be 

 

Catalogus en bezoekersgids: Er is een catalogus (NL) aan € 12,5 en een gratis bezoekersgidsje N/E. De 

bezoekersgids kan vanaf 28 november gedownload worden op www.kmska.be 
 

DOWNLOAD PERSDOSSIER EN BEELDEN IN HOGE RESOLUTIE: 

pers.kmska.be  

Gebruikersnaam: pers Wachtwoord: kmska 

of www.rockoxhuis.be 

Gebruikersnaam: pers Wachtwoord: rockox 
 
KMSKA  

Véronique Van Passel 

 

Veronique.VanPassel@kmska.be 

Tel. + 32 (0)3 224 95 68 

M. + 32 (0) 485 49 31 27 

MUSEUM ROCKOXHUIS 

Hildegard Van de Velde 

 

Hildegard.vandevelde@kbc.be  

Tel. + 32 (0)3 201 92 71 

M. + 32 (0) 499 96 53 34 
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