Gesignaleerd en opgespoord

Juan de Flandes en het Mirafloresretabel

Juan de Flandes (Vlaanderen ca. 1465 - 1519 Palencia)
Prediking van Johannes de Doper
paneel, 82,6 x 50 cm, inv. nr. 1100
Nationaal Museum van Servië, Belgrado

 


.


Medewerkers van SCI bezoeken in januari
2003 het Nationaal Museum van Servië in
Belgrado. Het museum zal worden
gerenoveerd en voordat de gehele collectie
voor enkele jaren in afgesloten kisten
verdwijnt, kunnen de werken nog één keer
bekeken worden. We komen voor een
inventarisatie van de Hollandse en
Vlaamse meesters, maar pakken en passant
toch ook maar even de Duitse schilderijen
mee. En zo komt het dat wij, hoog op de
rekken van het depot, ook het paneel van
de Prediking te zien krijgen. De hoge
kwaliteit én de Vlaamse oorsprong zijn
meteen duidelijk en zo kan de conservatrice
Tatjana Bosnjak twee maanden later het
werk tonen op het CODART-congres in
Amsterdam. De daar aanwezige Till
Holger-Borchert herkent het werk
onmiddellijk. Een jaar eerder heeft hij als
conservator van het Brugse Groeningen
Museum een tentoonstelling over de
Vlaamse primitieven georganiseerd waarin
ook een reconstructie van het Miraflores
altaar besproken werd. Uiteindelijk
resulteert de vondst in 2010 in een
tentoonstelling in Museum Mayer van den
Bergh in Antwerpen, tevens de
afscheidstentoonstelling van directeur
Hans Nieuwkoop

Na 500 jaar weer samen in een tentoonstelling in
Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen

 


 


Het altaar van Juan, dat tussen 1496 en 1499 tot stand kwam, bestond, zo weten we na
de reconstructie, uit een groot centraal paneel met de Doop van Christus in de Jordaan
(thans in de Collectie Juan Abelló, Madrid), geflankeerd door linksboven de Geboorte
van Johannes de Doper (Cleveland Museum of Art) linksonder de Prediking van Johannes
de Doper (Nationaal Museum van Servië, Belgrado) en rechtsboven de Onthoofding van
Johannes de Doper (Musée d’Art et d’Histoire, Genève) rechtsonder het Banket van
Herodes (Museum Mayer van de Bergh, Antwerpen).

