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Met meer dan 4300 stukken is de Belfius Art Collection de grootste
verzameling van Belgische kunst van het land en behoort ze volgens
de Global Corporate Collections-catalogus tot de 100 belangrijkste
kunstcollecties uit de bedrijfswereld.
De geschiedenis van de collectie gaat eigenlijk terug tot het begin van de jaren 60 toen zowel het Gemeentekrediet (ontstaan in 1860)
als de Belgische tak van Paribas Bank (in 1872 opgericht als Banque de Paris et des Pays-Bas) nationaal erfgoed begonnen te verzamelen om te vermijden dat waardevolle stukken naar het buitenland zouden verdwijnen. Het Gemeentekrediet legde van in het begin het
accent op de Belgische kunst vanaf 1860, en kon onder andere in 1963 een deel van de verzameling van Gustave Van Geluwe aankopen,
waarin zich werk van de meest representatieve Belgische kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw bevond. In 1995 werd deze
verzameling aangevuld met een deel van de collectie De Graeve.
Paribas Bank België begon met de aankoop en de restauratie van een aantal historische panden, waar zij aanvankelijk kunst uit de 16de
tot de 18de eeuw in onderbracht. Paribas ging later ook werk van expressionistische kunstenaars zoals Constant Permeke en Frits Van
den Berghe aankopen, en dat vormde de aanzet tot een eigen verzameling moderne Belgische kunst. Bacob begon zijn verzameling in
1980 en legde zich uitsluitend toe op de hedendaagse kunst.
Vandaag vormen deze drie verzamelingen één geheel met de Belgische kunst als gemeenschappelijk draagvlak.

Deze Belgische kunstcollectie bestrijkt werken uit vijf eeuwen en omvat drie luiken:
• ‘Vlaamse meesters uit de 16de en de 17de eeuw’ met o.a. topwerken van schilders als Antoon Van Dijck, Jacob Jordaens, Pieter
Pourbus, Herri met de Bles, en vooral ook twee unieke olieverfschetsen van Peter Paul Rubens en een schitterend schilderij van
Jan Breughel I die alle drie opgenomen zijn in de topstukkenlijst van het Kunstendecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast
bevat dit deel van de collectie ook belangrijke wandtapijten, oude boeken, meubilair en beeldhouwkunst.
• ‘Moderne kunst van 1860 tot 1960’: dit luik van de collectie toont alle stromingen vanaf het realisme. Belangrijke figuren hier
zijn Charles Degroux, James Ensor, Constant Permeke, Théo Van Rysselberghe, Paul Delvaux en René Magritte.
• ‘Hedendaagse kunst van 1960 tot vandaag’ met werken van alom geprezen kunstenaars, zoals Marcel Broodthaers, Roger
Raveel, Luc Tuymans, Jan Fabre, Pierre Alechinsky, Berlinde De Bruyckere en Ann Veronica Janssens.
De Belfius Art Collection in haar huidige vorm is het resultaat van de samenvoeging van de kunstcollecties van drie entiteiten:
het Gemeentekrediet, Bacob Bank en Paribas Bank België.
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se meesters

Rubens en de Vlaam

Tot de meesterwerken van de Belfius Art Collection behoren De roof van de Sabijnse maagden en De verzoening tussen Romeinen en
Sabijnen, twee schetsen in olieverf die Peter Paul Rubens in 1640 maakte, in de loop van zijn laatste levensjaar. Beide schetsen
illustreren legendarische episodes uit het ontstaan van Rome en vormden de voorbereiding op twee enorme doeken die besteld
werden door koning Filips IV van Spanje voor het Alcázar van Madrid. Helaas raakten deze schilderijen onherstelbaar beschadigd
tijdens een brand in het paleis begin 18de eeuw.
Tot voor kort bleven deze schetsen bewaard in het Antwerpse Osterriethhuis. De twee unieke stukken zijn opnieuw tijdelijk en
uitzonderlijk te bezichtigen door het grote publiek in een ruimte van de Belfius Art Gallery, die in het teken staat van de Vlaamse kunst
in de 17de eeuw. Naast beide schetsen van Rubens kunnen bezoekers in diezelfde ruimte ook een selectie van zes andere Vlaamse
meesters bewonderen: Jacob Savery (De bekering van Paulus), David Vinckboons (Landschap met boeren die terugkeren van het
dorpsfeest), Jan Fyt (Stilleven met jachtgerei, gevogelte en vruchtenkorf), Jacob Jordaens (Marsyas door Apollo gevild), Roelandt
Savery (De scheiding van de kudden van Jakob en Laban) en Daniel Seghers (Bloemstuk met Maria en Kind en de jonge Johannes de
Doper).
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Belfius wil zijn maatschappelijke rol ten volle opnemen. Daarom deelt de bank haar collectie met het grote publiek en beheert ze de
verzameling op professionele en museale wijze, onder andere door jonge kunstenaars te steunen. In die geest heeft de bank zopas
drie werken van respectievelijk Thomas Lerooy, Meggy Rustamova en Rinus Van de Velde aangekocht, die binnenkort naast de grote
namen uit de Belgische kunstgeschiedenis zullen prijken in de Belfius Art Gallery.

THOMAS LEROOY
Nest
2012

MEGGY RUSTAMOVA
Waiting for the secret
2014

RINUS VAN DE VELDE
I’ve been in a similar position
before: attacked by a personified
outside...
2015

Sculptuur
Brons, gepolijst metaal, patina,
carrosserieverf

Video, 6’

200 x 390 cm
Tekenkool op canvas
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