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Gloednieuw stadsfestival  
Barokke Influencers toont  
waarom wij vandaag nog steeds 
kinderen zijn van de barok
ANTWERPEN, 15 SEPTEMBER 2022

Verschillende tentoonstellingen, barokke muziekconcerten, een lezingenreeks  
met sprekers uit binnen- en buitenland en een markant belevingsparcours voor jong en 
oud: dat is Barokke Influencers. Op verzoek van initiatiefnemers UCSIA en Universiteit 
Antwerpen heeft intendant Harold Polis ruim vijftien cultuurhuizen en organisaties 
samengebracht, waaronder het KMSKA, het Museum Snijders&Rockoxhuis, Tutti 
Fratelli en Port of Antwerp-Bruges. Dit stadsfestival van traditie en vernieuwing vindt 
plaats van maart tot en met november 2023. De centrale vraag luidt: waarom zijn we 
vandaag nog steeds kinderen van de barok?

Vlaanderen is een nieuw stadsfestival rijker: Barokke Influencers, dat zich onderscheidt 
door een indrukwekkende lijst partners die het programma mee vormgeven. Opvallend 
is ook de veelzijdigheid van het programma: op een barokke manier zet het festival in op 
verschillende artistieke en intellectuele disciplines. Kunstliefhebbers kunnen zich laven aan 
drie grote tentoonstellingen en klassieke muziekconcerten op verschillende locaties in de 
Antwerpse binnenstad, terwijl sprekers uit binnen- en buitenland zich een jaar lang zullen 
buigen over ‘grote vragen’ waar we als samenleving vandaag mee worstelen: thema’s als 
vrijheid en verantwoordelijkheid, zingeving, menselijke maakbaarheid en het spanningsveld 
tussen kolonisatie en dekolonisatie komen aan bod. De Albanese schrijver en professor  
Lea Ypi bijt op 29 maart 2023 de spits af.

Rubens en de jezuïeten
Met een prestigieuze tentoonstelling op drie historische locaties krijgt de bezoeker 
de kans om de barok op een verrassende manier te ervaren. In de gaanderijen van de 
Sint-Carolus Borromeuskerk ontdek je het Antwerpen van de zeventiende eeuw, een 
kosmopolitisch handelscentrum waar de jezuïeten een hoofdrol spelen. Met behulp 
van unieke documenten, prenten en kunstobjecten tonen we hoe de jezuïeten van toen 
hun tijdgenoten trachtten te overtuigen. In het Museum Snijders&Rockoxhuis staat 
de bekendste Antwerpse barokschilder centraal: Peter Paul Rubens. 
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Heb je vragen over het festival  
en/of wens je een interview aan te vragen  

met de intendant, een van de organisatoren  
of curatoren: neem contact op  

met Ellen Van Tichelt 
ellen.vantichelt@barokkeinfluencers.be

+32 474 69 13 70

WWW.BAROKKEINFLUENCERS.BE

De jezuïeten waren een belangrijke opdrachtgever van Rubens. Op hun vraag 
realiseerde hij 39 plafondschilderingen in de Sint-Carolus Borromeuskerk, die bij de 
brand van 1718 verloren gingen. Tijdens Barokke Influencers proberen we die verloren 
gegane kunstschat weer tot leven te wekken, aan de hand van ruim veertig binnen- en 
buitenlandse topstukken van Peter Paul Rubens, Jacob de Wit en Daniël Seghers. 
Tegelijkertijd kan men in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience het ware verhaal 
van de Nottebohmzaal ontdekken. Het was de plek waar zich tijdens de zeventiende 
eeuw het gebouw van de Sodaliteit bevond, het genootschap waar Peter Paul Rubens, 
Antoon van Dyck en zoveel andere Antwerpse barokkunstenaars deel van uitmaakten. 

Avant-garde en hedendaagse kunst
De avant-garde is na de barok zonder twijfel de boeiendste artistieke periode die we 
in onze contreien hebben gekend. Het Prentenkabinet van het KMSKA herontdekt 
tijdens het stadsfestival het kunstgenootschap De Pelgrim (1924-1930), met bekende 
leden als Felix Timmermans, Gerard Walschap en Marnix Gijsen. De Pelgrim streefde 
naar gemeenschapskunst, en trachtte moderniteit en religiositeit te verenigen.  
In het Atrium van het Havenhuis, het landmark van architecte Zaha Hadid, 
maakt het stadsfestival ten slotte de brug naar het heden. In samenwerking met 
Port of Antwerp-Bruges zal curator Sergio Servellón een dialoog met hedendaagse 
kunstenaars op gang brengen. 

Barokke Influencers vandaag
In aanloop naar het stadsfestival lanceert de organisatie alvast de tweewekelijkse 
podcast Barokke Influencers. Iedere aflevering zoomt in op een universeel onderwerp 
dat tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel is. In gesprek met allerhande 
influencers van vandaag onderzoekt podcastmaker Anke Verschueren hoezeer de 
erfenis van de barok nog doorleeft. Welke veranderingen heeft de kunst van het 
overtuigen op vier eeuwen tijd ondergaan? En hoe (onbewust) schatplichtig zijn 
influencers anno 2022 nog aan hun barokke voorgangers, de jezuïeten? De eerste 
aflevering met kunstenaar Jaouad Alloul is te beluisteren via Spotify en de website 
www.barokkeinfluencers.be.

Meer informatie op www.barokkeinfluencers.be.  
Het festival is ook te volgen op Facebook, Instagram (@barokke_influencers), 
Spotify en LinkedIn.
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Over Barokke Influencers

De zeventiende eeuw is bepalend geweest voor de ontwikkeling van Antwerpen  
en de Lage Landen. Het stadsfestival Barokke Influencers toont de invloed van de barok  
en de centrale rol die de jezuïeten in Antwerpen hebben gespeeld. Waarom zijn en blijven  
we kinderen van de barok? 

De barok belichaamt de ontmoeting tussen traditie en moderne tijd. De jezuïeten gaven 
dat proces mee vorm vanuit hun religieuze overtuiging en sociale bewogenheid. Barokke 
Influencers onderzoekt hoe internationaal en verregaand die ontwikkeling was, hoe ze in de 
twintigste eeuw heeft doorgewerkt en wat de erfenis van de barok vandaag betekent in onze 
superdiverse samenleving. Het historische erfgoed van de jezuïeten is voor ons een aanleiding 
om een dialoog op gang te brengen over de grote uitdagingen die ons te wachten staan. 

Niet toevallig vindt Barokke Influencers plaats in Antwerpen, de noordelijke  
hoofdstad van de barok. In 2023 kan je zelf ervaren hoe inspirerend de barok is en blijft.  
Het stadsfestival wordt georganiseerd door UCSIA vzw en Universiteit Antwerpen,  
in samenwerking met een aantal vooraanstaande partners die verderop in de persmap worden 
toegelicht. 

Ontdek de verrassende expo’s, de adembenemende muziekconcerten en de vele andere 
boeiende evenementen van het stadsfestival. Barokke Influencers geeft evenveel ruimte aan 
verdieping als aan beleving. Van topwerken van Peter Paul Rubens, zeventiende-eeuwse 
devotieprenten en een herontdekte avant-gardebeweging uit het interbellum, tot hedendaagse 
kunst en brandend actuele debatten over solidariteit: Barokke Influencers verandert je kijk  
op de wereld.



5 / 19WWW.BAROKKEINFLUENCERS.BE

Over UCSIA, Universiteit Antwerpen
en Stichting Jezuïetenerfgoed

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en Universiteit Antwerpen 
(UAntwerpen) richtten in 2020 de Stichting Jezuïetenerfgoed op. Deze stichting van 
openbaar nut legt zich toe op de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie van 
het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten. De Stichting 
Jezuïetenerfgoed heeft de organisatie van Barokke Infl uencers gedelegeerd aan UCSIA.

www.jezuietenerfgoed.be 

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, kortom UCSIA, is een onafhankelijke 
vzw die werd opgericht door de Sociëteit van Jezus en de vroegere jezuïetenuniversiteit UFSIA. 
Het centrum wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving. 
Het stimuleert daarvoor wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en 
onderwijs. Het brengt nationale en internationale onderzoekers samen, maakt de brug naar 
het middenveld en vele professionals in verantwoordelijke functies, en geeft een stem aan de 
zwakkeren in de maatschappij. Alle discussies en uitwisselingen van ideeën gebeuren in een 
sfeer van openheid en verdraagzaamheid.

UCSIA organiseert studiedagen en wetenschappelijke conferenties, verzorgt publicaties, 
lezingen en webinars, is initiatiefnemer van verschillende zomerscholen en coördineert het 
Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs en een Europees Erasmus+ 
project over service-learning.

Barokke Infl uencers is het eerste stadsfestival dat UCSIA coördineert samen met de 
Universiteit Antwerpen.
www.ucsia.org

De Universiteit Antwerpen is een onderzoeksuniversiteit, waar grensverleggend en 
vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. Onderzoek en onderwijs 
zijn nauw met elkaar verbonden. Onderwijsinnovatie krijgt onze voortdurende aandacht, 
en bijzondere zorg gaat naar de opvang en begeleiding van onze meer dan twintigduizend 
studenten in negen faculteiten.

De Universiteit Antwerpen is geen eiland op zich, maar bouwt bruggen naar het 
secundair onderwijs, de industrie en bij uitbreiding de hele maatschappij. Met haar 
zesduizend werknemers is de Universiteit Antwerpen een van de belangrijkste werkgevers 
in Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen.
www.uantwerpen.be
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Rubens & de jezuïeten 
EXPO 

BAROKKE INFLUENCERS. DE JEZUÏETEN, RUBENS 
EN DE KUNST VAN HET OVERTUIGEN IN DE 17DE EEUW

  Sint-Carolus Borromeuskerk 
22 april tot 30 juli 2023

Om hun publiek te overtuigen, ontwikkelen 
de jezuïeten een unieke beeldcultuur die tot in 
China invloed uitoefent. Barokke Influencers 
toont hoe de hoofdrolspelers uit het Antwerpen 
van de lange 17de eeuw denken, dromen, 
werken en bidden. De tentoonstelling verzamelt 
devotieprenten, etsen en boeken uit de collecties 
van verschillende erfgoedinstellingen, waaronder 
het Ruusbroecgenootschap. Er wordt ook een 
reeks unieke ‘affixiones’ getoond (beschilderde 
doeken uit het patrimonium van de Sint-Carolus 
Borromeuskerk). Universiteit Antwerpen investeert 
grondig in de wetenschappelijke voorbereiding 
van het festival. Tijdens het festival wordt een 
online platform gelanceerd dat de gedigitaliseerde 
prentencollectie van het Ruusbroecgenootschap 
ontsluit. Midden 2023 zullen naar schatting 10.000 
devotieprenten op digitale wijze raadpleegbaar zijn.

Brandende 
kerk, Petrus 

Balthasar 
Bouttats

Peter Paul 
Rubens, 
Heilige 

Margaretha 

  Museum Snijders&Rockoxhuis 
22 april tot 16 juli 2023 

Op vraag van de jezuïeten realiseerde Peter Paul 
Rubens 39 plafondschilderingen in de Sint-Carolus 
Borromeuskerk, die bij de brand van 1718 verloren 
gingen. Tijdens Barokke Influencers proberen we 
die verloren gegane kunstschat weer tot leven te 
wekken in het Museum Snijders&Rockoxhuis. We 
doen dat aan de hand van ruim veertig binnen- en 
buitenlandse topstukken van Peter Paul Rubens, 
Jacob de Wit en Daniël Seghers. Het is de ideale 
plek om barokkunst in situ te ervaren. 
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Ter gelegenheid van Barokke Infl uencers komt 
er in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience ook een reconstructie van 
het rijke interieur van de Sodaliteit.

Op de plaats van de huidige Nottebohmzaal  
bevond zich tot 1773 een schitterend ingerichte, 
barokke kapel van de Sodaliteit, met daarin vele 
tientallen schilderijen en marmeren muurbekleding. 
Tot voor kort waren alleen de ‘whereabouts’ bekend 
van twee prachtige schilderijen die Antoon van 
Dyck aan de Sodaliteit leverde. Onderzoek ter 
voorbereiding van deze tentoonstelling heeft echter 
nieuwe schilderijen aan het licht gebracht. 

Dit doek, de marteling van de Heilige 
Laurentius door de Antwerpse kunstenaar 
Marc-Antonio Garibaldo (1620-1678), 
hangt tegenwoordig wat verloren in de Sint-
Laurentiuskerk aan de Markgravelei. Speciaal voor 
Barokke Infl uencers wordt het schilderij binnenkort 
terug tentoongesteld op de plaats waarvoor het 
oorspronkelijk bedoeld was.

PARTNERS
Universiteit Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Museum Snijders&Rockoxhuis, KU Leuven en TOPA vzw.

CURATOREN
Pierre Delsaerdt (UAntwerpen), Harold Polis (UCSIA), Hildegard Van de Velde 
(Museum Snijders&Rockoxhuis), Nils Büttner (Museum Snijders&Rockoxhuis), 
Maartje De Wilde (UAntwerpen), Guido Marnef (UAntwerpen), Hubert Meeus 
(UAntwerpen), Tine Van Osselaer (UAntwerpen), Marc Van Vaeck (KU Leuven), 
Johan Verberckmoes (KU Leuven), Steven Van Impe (EHC) en Rudi Mannaerts 
(vzw TOPA).

EHC_
Marteldood 

van H. 
Laurentius © 

KIK-IRPA, 
Brussel

  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
22 april tot 10 september 2023
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EXPO 
KUNSTBROEDERSCHAP DE PELGRIM

  Het prentenkabinet van het KMSKA 
26 mei tot en met 3 september 2023

De avant-garde is na de barok zonder twijfel 
de boeiendste artistieke periode die we in onze 
contreien hebben gekend. Een onderbelicht 
kenmerk van de historische avant-garde is haar 
gelovige dimensie.

Het kunstgenootschap De Pelgrim (1924-1930), 
gesticht door schrijver Felix Timmermans, architect 
Flor Van Reeth en schrijver Ernest Van der Hallen, 
probeerde moderniteit en geloof samen te brengen. 
Gekende leden van het genootschap waren Albert 
Servaes, Huib Hoste, Renaat Veremans, Gerard 
Walschap, René Demedts en Marnix Gijsen. De 
‘geestelijke leidsman’ van dit genootschap, Leonce 
Reypens sj, was medestichter van het Antwerpse 
Ruusbroecgenootschap.

In De Pelgrim was de vergelijking met de barok 
nooit ver weg. Deze tentoonstelling herontdekt 
het (internationale) netwerk van De Pelgrim en de 
religieuze gemeenschapskunst van het interbellum.

PARTNERS 
Walden Art Stories en KMSKA

CURATOREN 
Dennis Van Mol, Ewald Peters en Adriaan Gonnissen.

Christus 
bespot, Felix 

Timmermans

Hemelvaart, 
Herman 
Deckers

Avant-garde
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EXPO 
ANTWERPEN (RE)ACTIEF. ZOEK-STADION

  Havenhuis 
18 mei tot en met 26 november 2023

Het Antwerpse Havenhuis met het 
architecturaal verbluffende ontwerp van Zaha 
Hadid maakt deel uit van het stadsparcours van 
het festival Barokke Influencers. Dit iconische 
landmark staat symbool voor vernieuwing. Het is 
de ideale locatie voor een project waarin Antwerpse 
hedendaagse kunst centraal staat en dat aansluit bij 
de andere onderdelen van Barokke Influencers.

Het artistieke project in het Havenhuis 
wordt gecureerd door Sergio Servellón. Het is een 
aanvulling op de uitgangspunten van het festival, 
en trekt de dialoog van traditie en vernieuwing door 
naar vandaag. 

Door middel van een mix van kunst, 
evenementen, discussies, theater en lezingen, 
worden bezoekers uitgenodigd om actief deel te 
nemen aan deze dialoog. Net zoals bij de Sodaliteit 
uit de zeventiende eeuw ligt de focus in het 
Havenhuis op kennisdeling en samenwerking.

Als hoofdsponsor van het festival wil Port 
of Antwerp-Bruges met dit project het belang 
van vernieuwing benadrukken in een periode vol 
uitdagingen en verbinding zoeken met een breed 
en inclusief publiek, waarin ook jongeren zoveel 
mogelijk zullen worden betrokken. 

PARTNERS 
Port of Antwerp-Bruges, Antwerp Art Weekend, 
Gallery Sofie Van de Velde en Galerie De Zwarte Panter 

CURATOR
Sergio Servellón

Het Havenhuis
© Peter Knoop

Sergio Servellón

Hedendaagse kunst
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DEBAT 
LEZINGENREEKS I.S.M. VERSCHILLENDE PARTNERS

De expo’s, concerten, wandelingen… van het stadsfestival Barokke Infl uencers roepen 
veel vragen op. Die vragen wil het stadsfestival ook expliciteren om zo de discussie te 
stimuleren over de grote uitdagingen van vandaag en morgen. Want het festival gaat evenzeer 
over de toekomst als over het verleden. In de 17de eeuw waagden jezuïeten zich aan tal van 
maatschappelijke uitdagingen en stelden ze zichzelf meer dan eens op als ‘provocateurs’ 
in de letterlijke zin van het woord: ze liepen voorop in het uitdragen van ideeën en lokten 
daarmee regelmatig maatschappelijke controverses uit. Barokke infl uencers pur sang. 

Met het publieksprogramma van Barokke Infl uencers wil UCSIA in dat spoor treden 
en zich vanuit een sterk geloof in een positief mensbeeld wagen aan die grote uitdagingen. 
Zo wil UCSIA bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid met bijzondere aandacht voor 
de zwakkeren in onze maatschappij. De manier waarop de jezuïeten de uitdagingen in de 
17de eeuw identifi ceerden, is anders dan die vandaag, net zoals de manier van aanpakken en 
het uitdenken van oplossingen dat zijn. Maar de essentie van de grote vragen blijft overeind. 
De vraag is vooral of onze basishouding tegenover die uitdagingen nog gelijkaardig is. 
Treden we met eenzelfde gevoel van vertrouwen als de jezuïeten in de 17de eeuw de wereld 
tegemoet? Of is de wereld onhandelbaarder en de werkelijkheid weerbarstiger gebleken dan 
we hadden gedacht en verhoopt waardoor we (een deel van) dat vertrouwen zijn verloren? 
En wat kunnen we dan doen om dat vertrouwen te herwinnen?

Het publieksprogramma spitst zich toe op vier ‘grote vragen’, waarover de jezuïeten 
in de 17de eeuw zich al het hoofd braken en die vandaag nog steeds brandend actueel zijn. 
De namen van het programma worden de komende weken stelselmatig verder 
bekendgemaakt. De eerste grote publiekslezing zal worden verzorgd 
door Lea Ypi van de London School of Economics die zal spreken over ‘Solidariteit, 
immigratie en sociale klasse’ op 29 maart 2023.

Lea Ypi 

Grote vragen
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HISTORISCHE 
LEZING

 

PUBLIEKSLEZING
(+ PANELGESPREK)

 

DEBAT 1
 

DEBAT 2

SOLIDARITEIT
SOLIDARITEIT = 
GRENZELOOS?

Maart/april 2023

Moeten we solidair 
zijn met iedereen? 

Moeten we de schul-
den van landen kwijt-

schelden?

GELOOF
IDENTITEIT = 

(GELOOFS)OVERTUIGING?

Mei 2023

Zitten we opgesloten 
in het eigen gelijk? 

Hoe kunnen we 
authentiek zijn en 

samenleven met an-
dersdenkenden?   

ONDERWIJS
VORMING = 

KENNIS + KUNDE?

Oktober 2023

Staat in het onder-
wijs persoonsvor-
ming centraal of 

moet het afgeSTEMd 
zijn op de arbeids-

markt? Doet ons on-
derwijs genoeg om 
sociale emancipatie 

te bevorderen? 

(DE)KOLONISATIE
MISSIE = 

VOORBIJGESTREEFD?

November 2023

Laten missies ruimte 
voor oprechte we-

derzijdse contacten? 
Kunnen missies be-
staan zonder macht? 

Hebben de jezuïeten 
met hun controverse-
literatuur de sociale  
uitsluiting mee in de 

hand gewerkt?

 Religie, identiteit en 
sociale uitsluiting

(03/05/23) 

I.s.m. De Roma
 
 

Geloof en kunst:  
een middel tot 

grotere inclusie?
 

(te bepalen)

Jezuïeten en  
wiskunde in  

de vroegmoderne  
Nederlanden

 

Welke vorming voor 
een emancipatorische 

samenleving? 
 

 I.s.m. De Studio
 

Het vernieuwde  
jezuïetenonderwijs-

project in 
Molenbeek

  
Rol van beeldcultuur  

in onderwijs

Begint de moderniteit 
bij de missies?

 
De toekomst van  

de missie, de missie 
van de toekomst.

(12/11/23)
I.s.m. Arenberg (o.v.)

 

Missies en macht
 

Geloof en wetenschap
Boekpresentatie van 
Veerle Devos over 
Ferdinand Verbiest

Intrest, woeker en 
schulden. Jezuïeten 

over handelskapitaal in 
17de-eeuws Antwerpen

 
 

Solidarity, Immigration 
and Social Class

(29/03/23)
 

Lea Ypi
Hof Van Liere

   
Microfinanciering 

tussen solidariteit en 
gewin

  
 

Schuld van landen na 
COVID en oorlog in 
Oekraïne: kwijtschel-

den of niet?
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CONCERT 
NEW WORLDS: SOUTH AMERICA

  Sint-Carolus Borromeuskerk 
18 maart 2023

De Academy of Ancient Music (UK) voert ons 
van Rome naar Paraguay, in de voetsporen van de 
jezuïet Domenico Zipoli (1688-1726), een priester, 
reiziger en begenadigd componist. Zipoli begon 
zijn carrière als student van Alessandro Scarlatti 
in Rome en eindigde in Latijns-Amerika, waar hij 
componeerde in West-Europese stijl.

Zipoli’s rijke en expressieve sacrale muziek 
neemt met gemak plaats naast de werken die 
hem inspireerden: zowel muziek van Palestrina, 
Pasquini, Scarlatti en Gabrieli, als de inheemse 
stemmen van Zuid-Amerika zelf. Het is een 
levendig perspectief dat tot nadenken stemt over de 
wijdere wereld van de barokke traditie.

CONCERT 
DE MUZIKALE MIS VOOR DE HEILIGE JOHANNES NEPOMUCENUS

  Sint-Carolus Borromeuskerk 
8 september 2023

Johannes Nepomucenus was een priester 
en martelaar die in de 14de eeuw leefde. 
Nepomucenus werd in 1732 uitgeroepen als tweede 
patroonheilige van de jezuïetenorde. Hij heeft ook 
een heiligenbeeld in de Sint-Carolus Borromeuskerk 
zelf.

De muzikale mis voor vocale solisten, koor en 
instrumenten, voor ons gespeeld door het Belgische 
ensemble Il Gardellino, wordt toegeschreven aan 
Antonio Caldara. Stilistisch komt ze alleszins 
overeen met andere composities van de in Wenen 
werkende Italiaanse meester.

Academy 
of Ancient Music,

Laurence 
Cummings

© Anton Säckl

MUZIEK i.s.m AMUZ  
& Bach in de Stad
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MUZIEK 
BACHFESTIVAL 2023

  Sint-Carolus Borromeuskerk 
17 tot 23 september 2023

Ook het Bachfestival zal in 2023 in het teken 
staan van de barok. In het voorjaar 2023 zijn er ook 
al concerten in de reeks Abendmusiken waarvan de 
muziek heel specifiek zal aansluiten bij het thema 
van het festival.
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BELEVING
OPENINGSWEEKEND I.S.M. TUTTI FRATELLI
 

   Hendrik Conscienceplein 
21-22 april 2023 

Tijdens het weekend van 21 en 22 april 
2023 opent de centrale tentoonstelling Barokke 
Influencers. De jezuïeten, Rubens en de kunst van 
het overtuigen in de 17de eeuw. Naar aanleiding 
van de feestelijke opening brengt Tutti Frattelli een 
bijzondere openluchtvoorstelling op het Hendrik 
Conscienceplein.

BELEVING
STADSPARCOURS

 
Het Antwerpen van de barok en van de jezuïeten leeft verder in een aantal markante 
gebouwen en plekken die we samenbrengen in een stadsparcours. 

We geven bezoekers op verschillende manieren toegang tot het zeventiende-eeuwse 
Antwerpen. De populaire ATV-wandelrally 2023 zal in het teken staan van Barokke 
Influencers. Daarnaast bieden we de bezoekers van het festival een algemene wandeling aan 
langs de belangrijkste barok- en jezuïetensites, ondersteund door een audiogids. Individuele 
bezoekers en groepen kunnen ook een gids reserveren voor elk van de drie locaties van de 
centrale expo Barokke Influencers. Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen.  
Er zijn gegidste rondleidingen in het Havenhuis. Via vzw De Loodsen worden er ook 
‘tochten van hoop’ aangeboden.

Beleving & Stadsparcours
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EXPO - 
ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE

Marteldood van H. Laurentius 
 © KIK-IRPA, Brussel

EXPO - 
MUSEUM SNIJDERS&ROCKOXHUIS

Peter Paul Rubens, Heilige Clara, 
olieverf op paneel, modello voor een 
plafondschilderij, 1620, Antwerpen, 
Rubenshuis, RH.S.201, 28x36,5 cm 
(39x47,8x3,4), © collectie stad 
antwerpen, rubenshuis

Peter Paul Rubens, Esther voor 
Ahasverus, olieverf op paneel, modello 
voor een plafondschilderij, ca. 1620, 
London, The Courtauld Institute of 
Art, P.1978.PG.367, 50,1x72,2 cm 
(62,3x60,7x5,9), © the courtauld, 
london (samuel courtauld trust)

 
Peter Paul Rubens, Heilige Margaretha, 
olieverf op paneel, modello voor een 
plafondschilderij, ca. 1620, Antwerpen, 
The Phoebus Foundation, 33,1x46x0,4 cm 
(44,6x57,2x8,5), 
© the phoebus foundation

 
Wilhelm Schubert van Ehrenberg, 
Interieur Jezuïetenkerk Antwerpen, 
Rubenshuis, olieverf op marmer, 1668, 
Antwerpen, Rubenshuis, RH.S.189, 
97,5x103 cm (114x120), 
© collectie stad antwerpen, rubenshuis

Heb je vragen over het festival  
en/of wens je een interview aan te vragen  

met de intendant, een van de organisatoren  
of curatoren: neem contact op  

met Ellen Van Tichelt 
ellen.vantichelt@barokkeinfluencers.be

+32 474 69 13 70

Beelden voor de pers
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EXPO 
SINT-CAROLUS BORROMEUSKERK

‘Rolle der deughdsaemheydt’ (vovelle):
Joannes David sj, Christeliicken 
waerseggher, de principale stucken van 
t’christen geloof en leven, Antwerpen: Jan I 
Moretus, 1602. (Antwerpen, Bibliotheek 
Ruusbroecgenootschap, RG 3045 I 1, 
p.372-373)

Samaritaanse vrouw
Hieronymus Wierix voor Hieronymus 
Natalis, Evangelicae historiae imagines ex ordine 
evangeliorum, quae toto anno in missae sacrificio 
recitantur, Antwerpen: Martinus II Nutius, 1596. 
(Antwerpen, bibliotheek Ruusbroecgenootschap, 
RG 3082 A 14, prent 35).

Brandende kerk
Petrus Balthasar Bouttats voor [Joannes 
Godefridus Josephus de Roveroy], Chronyke 
van Antwerpen, vervattende de bekeeringe 
... met alle het gedenkweerdigste tot den jaere 
1775, Antwerpen: Joannes Godefridus 
Josephus de Roveroy, ca. 1775. (Antwerpen, 
bibliotheek Ruusbroecgenootschap, RG 
2052 F 5, p.251-252).

Portret Ignatius / 
Ignatius helpt bedelaars
[Anoniem], Vita beati P. Ignatii 
Lojolae Societatis Jesu fundatoris, 
Rome, 1609. (Antwerpen, bibliotheek 
Ruusbroecgenootschap, RG 3118 C 23, 
titelpagina en prent 13).

[Anoniem], S. Rosalia, 
18de eeuw (?), beklede kopergravure 
op perkament (Antwerpen, Bibliotheek 
Ruusbroecgenootschap, RG-PC Beklede 
prenten 9a).
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EXPO
KMSKA

Christus bespot, Felix Timmermans,
1930 - Tempera op paneel

Hemelvaart, Herman Deckers, 
1930 - olieverf op doek 
(collectie Walden art stories)

Jesus et les autres - Prosper de Troyer - 
1933 - olieverf op paneel  
(collectie Pas-Chaudoir, Belgie)

Portret van Dr Frederik van Eeden als 
Pelgrim - Eugeen Yoors  - houtskool op 
papier (priveverzameling Lier)

EXPO
HAVENHUIS

Havenbedrijf
© Peter Knoop Sergio Servellón
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DEBAT

Auteursportret Lea Ypi 

MUZIEK

Academy of Ancient Music
Laurence Cummings__credit Anton Säckl

Campagnebeeld Bachfestival 2023

Il Gardellino Groepsportret 
(rechtenvrij)
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PARTNERS

Organisatie
Barokke Infl uencers is een initiatief van de Stichting Jezuïetenerfgoed (www.jezuietenerfgoed.be). 
Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en Universiteit Antwerpen hebben in 
2020 de Stichting Jezuïetenerfgoed opgericht. Deze stichting van openbaar 
nut legt zich toe op de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie van het roerend 
materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten. UCSIA verzorgt de coördinatie 
van het stadsfestival. De Universiteit Antwerpen treedt op als co-organisator. 
De intendant van het stadsfestival Barokke Infl uencers is Harold Polis.

Offi  ciële partners:
•   UCSIA
•   Universiteit Antwerpen
•   Sint-Carolus Borromeuskerk
•   Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
•   KMSKA
•   Museum Snijders&Rockoxhuis
•   AMUZ - Festival van Vlaanderen Antwerpen
•   Rubenshuis/Rubenianum
•   Bach in de stad
•   Antwerp Art Weekend
•   De Studio
•   Tutti Fratelli
•   De Roma
•   Vlaams-Nederlands Huis deBuren
•   Gallery Sofi e Van De Velde
•   Galerie De Zwarte Panter

Met de steun van
•   Port of Antwerp-Bruges
•   Stad Antwerpen
•   Vlaamse Overheid
•   Mediahuis
•   Klara
•   Th e Phoebus Foundation
•   Econopolis
•   Ackermans & van Haaren
•   Delen Private Bank
•   Argo Law
•   Soudal
•   Engels Group
•   Leo Stevens & Cie

Met dank aan
Loïc De Cannière,   Frank Verhaegen,   
Vzw Maria-Elisabeth Belpaire, 
Ingrid Stevens

Doe een fi scaal aftrekbare gift:
Surf naar www.jezuietenerfgoed.be 
en klik op ‘Doe een gift’

Blijf op de hoogte:
www.barokkeinfl uencers.be
info@barokkeinfl uencers.be

Prinsstraat 14, B-2000 Antwerpen
www.ucsia.be


