Juan de Flandes en het Mirafloresretabel
Voorgeschiedeni
In 1809, tijdens Napoleons bezetting van
Spanje, werden de zijpanelen als
krijgsbuit meegenomen door de Franse
generaal Darmagnac en, omdat ze niet in
het Louvre belandden, na 1815 niet
teruggegeven. Sterker, in 1836 en 1855
verkochten hij en zijn nazaten de panelen
en talrijke andere door hem geroofde
kunstwerken, waaronder ook Rogier van
der Weijdens nog beroemdere
Mirafloresaltaar dat zich thans in Berlijn
bevindt.
Het paneel met de Prediking van Johannes
de Doper bevond zich van 1902 tot 1948 als
onderdeel van de collectie Lövkovics in
het museum van Debrecen in Hongarije.
Het stond er te boek als door een anoniem
Duits schilder vervaardigd, maar
wanneer Zsuzsa Urbach, vermaard
specialiste vroeg- Nederlandse
schilderkunst van het Nationaal Museum
in Boedapest, in 1974 een foto van het
schilderij onder ogen krijgt, herkent zij
het onmiddellijk als Vlaams meesterwerk.
Uitvoerig onderzoek resulteert in 2001 in
twee grondige artikelen met een
prominente plaats voor het paneel in een
eerste reconstructie van Juan de Flandes'
Johannesaltaar
Op dat moment is het paneel van de
Prediking zelf nog spoorloos.
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Daarin komt verandering als SCI in 2003
in het Nationaal Museum van Belgrado
een inventarisatie maakt.

Nationaal Museum van Servië, Belgrado.
Na verbouwing heropend in 2018.

Technisch onderzoek wees uit:
dit is het vermiste panee

Livia Depuydt, Head of the Restoration department,
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KIK/
IRPA, Brussel, Sanja Lazic, schilderijen restaurator
Nationaal Museum van Servië, Belgrado, Milica Maric
Stojanovic, wetenschappelijk medewerker Nationaal
Museum van Servië, Belgrado, Lia Gorter, director SCI,
Foundation for Cultural Inventory, Dutch Masters
Abroad, Amsterdam.

Juan de Flandes werd in 1496 aangesteld als
hofschilder van Isabella van Castilië. Tot aan haar
dood in 1504 bleef hij werkzaam aan het koninklijke
hof in Burgos. Daarna was hij ook werkzaam in onder
andere Salamanca en Palencia, in welke laatste plaats
hij stierf in 1519. Van Juans leven voor 1496 is niets
bekend, maar afgaande op zijn naam (Jan van
Vlaanderen) en schilderstijl, moet hij afkomstig zijn
geweest uit Vlaanderen, meer specifiek uit Brugge of
Gent.
Isabella, dan wel haar adviseur(s) had(den) een neus
voor jong talent, want enkele jaren eerder was ook
Michael Sittow (ca. 1468 Reval/Tallin ca. 1525/26) al
weggeplukt uit Brugge om voor haar te komen
werken. Beide kunstenaars hebben ook
samengewerkt en hun stijl is verwant. Beider werk is
zeer verfijnd en straalt een zekere verstilling uit. De
hoofdrolspelers in Sittows werken zijn wat robuuster,
zijn portretten wat melancholisch. Juan des Flandes
figuren en portretten ogen vaak kwetsbaar en
breekbaar en hebben een haast porseleinachtige
uitstraling.

 


 


Werken uit de Vlaamse jaren van Juan de Flandes zijn
niet bekend, wat het aannemelijk maakt dat hij nog
vrij jong was toen hij aan het hof van Isabella kwam
werken. Toch moet hij al een zekere reputatie hebben
gehad, of als een uitzonderlijk talent herkend zijn,
want al direct na zijn aanstelling kreeg hij de
opdracht een groot, aan Johannes de Doper gewijd
altaar te schilderen voor de grafkerk van Isabella's
ouders in het kartuizerklooster van Miraflores bij
Burgos. Tezelfdertijd werkte daar de beeldhouwer
Gilles de Siloë aan een spectaculair dubbelgraf voor
genoemde ouders, koning Juan II van Castilië en
Isabella van Portugal, en aan een al even groots en
monumentaal hoofdaltaar met scènes uit het leven van
Christus.

 


 


Juan de Flandes:
een uitzonderlijk talent

