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Het stageprogramma van Louise Longneaux kadert in de activiteiten en projecten van het
Studiecentrum Vlaamse Primitieven, een dienst van het departement documentatie die zich toelegt
op het beheer van documentatie, het verrichten van onderzoek, en de uitgave van publicaties over
de Vlaamse schilderkunst van de 15de-eeuw.
Het takenpakket van de stagiaire omvat de volgende opdrachten:
-

Wetenschappelijke medewerking aan het tweejarige door BELSPO gefinancierde
pioniersproject ‘Wings & Links’ over de gebeeldhouwde retabels met geschilderde luiken
en het verband tussen beide retabelonderdelen, zowel op iconografisch-stilistisch als op
materiaaltechnisch vlak. De stagiaire zal zich met name toeleggen op het samenstellen
van een inventaris van torenretabels uit de Zuidelijke Nederlanden. In hun
oorspronkelijke functie vormden deze kunstobjecten vaak een bekroning bovenop een
groter gebeeldhouwd retabel. Het onderzoek naar de relatie tussen beide type retabels,
zal een belangrijke bijdrage leveren tot de geïntegreerde aanpak van een groep
Antwerpse retabels in het Wings&Links project.

-

Wetenschappelijke medewerking bij de case study van het retabel van Nájera, waarvan
de panelen, toegeschreven aan Memling, momenteel in de eindfase van hun restauratie
zijn. De panelen behoren toe aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van
Antwerpen, die ons hebben uitgenodigd om vanuit kunsthistorisch perspectief een
bijdrage te leveren tot het onderzoek. Met name de relatie tussen Memling en Spanje
zal worden onderzocht, een piste die in de verschillende studies over deze meester
onvoldoende is geëxploreerd.

-

Medewerking aan het project Friedländer 3.0, een online toepassing van de website van
het Studiecentrum (xv.kikirpa.be). Het betreft een databank met alle door Max J.
Friedländer in zijn 14 volumes (1967-1976) geïnventariseerde schilderijen, die
geactualiseerd wordt met de documentatie van het Studiecentrum.

-

Dienstverlening: ontvangst van onderzoekers in de bibliotheek
documentatiecentrum; leveren van advies en hulp bij het onderzoek.
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