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DIVA, het nieuwe diamantmuseum in Antwerpen, stelt trots haar eerste tijdelijke 

tentoonstelling voor. ‘Wonderkamer I: Axel Vervoordt’ vormt de start van een reeks 

tentoonstellingen waarin gastcuratoren hun interpretatie van een wonderkamer 

neerzetten. DIVA nodigde de internationaal gewaardeerde kunsthandelaar en 

binnenhuisarchitect Axel Vervoordt uit om de eerste Wonderkamer vorm te geven.  

Axel Vervoordt kent de wereld van edelsmeedkunst bijzonder goed en weet als geen ander 

persoonlijke, geïnspireerde, esthetische en wonderlijke combinaties te maken. Voor zijn 

‘wonderkamer’, dook hij in de collectie van DIVA en vulde deze aan met kunstwerken uit 

zijn eigen verzameling en met bruiklenen. Zo zal hij een tentoonstelling samenstellen die 

verwondering en nieuwsgierigheid oproepen door naturalia, juwelen en exotica samen te 

presenteren met historische en hedendaagse kunst. 

 

Axel Vervoordt: verzamelaar en verwonderaar 

DIVA nodigde de Antwerpse verzamelaar uit om als eerste een persoonlijke Wonderkamer 

bij DIVA samen te stellen. Al sinds het begin van de jaren 1970 verwierf hij faam als kunst- 

en antiekhandelaar door kunstvoorwerpen van allerlei origines en oorsprong op verrassende 

wijze te confronteren, getuige zijn spectaculaire stands op de Biënnale des Antiquaires in 

Parijs. Ook cureerde hij vanaf 2007 verschillende tentoonstellingen in Palazzo Fortuny 

tijdens de Biënnale van Venetië, waar hij verschillende hedendaagse kunstenaars voor 

uitnodigde.  Edelsmeedkunst maakte altijd al deel uit van zijn brede interesse en expertise. 

Zo verhandelde hij in die periode de Antwerpse uilenbeker, dankzij de Koning 

Boudewijnstichting vandaag een van de topstukken in de collectie van DIVA. Ook 

de vergulde tazza met golfpatroon, die de cover van de tentoonstellingscatalogus siert, ging 

door zijn handen. 

 

Een extra dimensie 

De emotie die Axel Vervoordt weet op te roepen, geeft een extra dimensie aan verzamelen 

en tentoonstellen. Hij verandert een kamer vol kunst in een wonderkamer. Zo begrepen ook 

middeleeuwse en vroegmoderne denkers verwondering: als een cognitieve passie, die zowel 

over kennis ging als over gevoel. Axel Vervoordt was dan ook DIVA’s gedroomde 

gastcurator om de reeks in te luiden. Zijn wonderkamer reflecteert over wonderbaarlijke, 

zeldzame, precieuze, exotische en monsterlijke verzamelobjecten doorheen verschillende 

periodes en beschavingen. 

 

Met bruiklenen uit onder andere: Victoria & Albert Museum (Londen), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel) en de 

MAS Collecties (Antwerpen). 

Met kunstwerken van onder andere: Anish Kapoor, Pablo Picasso, Alexander Calder, Jan Fabre, Wim Delvoye, Jan II Brueghel, Lucas Cranach, 

El Anatsui, Jef Verheyen, Lucio Fontana, Marina Abramovic, David Huycke, Paul Van Hoeydonck, Octave Landuyt en Niki de Saint Phalle. 
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Portret van een dame  
Toegeschreven aan Hans Krell, 
16de eeuw  
© Privecollectie, Brussel 

 
Uilenbeker  
Meester met pelikaan, Antwerpen, 
1548-1549  
© Collectie Koning                       
Boudewijnstichting,  
in depot bij DIVA, B512/1,  
foto: Hughes Dubois  
                            

 
Hanger in de vorm van een 
salamander 
West-Europa, laat 16de eeuw  
© Victoria & Albert Museum, Londen. 
Salting Bequest, M.537-1910 

 
Gelaatsmasker (Kifwebe) 
Luba/Songye volken, 
Democratische Republiek Congo, 
begin 20ste eeuw 
© MAS, collectie Afrika, AE.0335, 
foto: Michel Wuyts 

 

 
Octave Vandeweghe 
Cultured Manners #85 
Antwerpen, 2017 
© Octave Vandeweghe           
 
      

 
Pablo Picasso 
Medaillon Visage géometrique au 
Traits 
1967 
© Collectie RIRA, Köln, foto: Jan 
Liégeois 

 
Anish Kapoor 
Random Triangle Mirror  
2017  
© Courtesy The Artist, Anish 
Kapoor 2018 

 
Peter Vermandere 
Broche Ik geef me over (Manneke 
II) (uit de reeks carnavalesken en 
grotesken) Antwerpen, 2007© 
Privécollectie, foto: Jan Liégeois  

 
  
Wim Delvoye 
Toile de Jouy  
2006 
© Studio Wim Delvoye 
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DIVA's Wonderkamer. De benaming spreekt tot de verbeelding, het interieur doet 

dromen. Het is niet alleen de eerste kamer die je betreedt wanneer je het museum 

binnenstapt, maar het concept Wonderkamer vormt ook de inspiratiebron voor een 

reeks tijdelijke tentoonstellingen. 

De collectiepresentatie van DIVA start met DIVA’s Wonderkamer. In deze hedendaagse 

interpretatie van een kunstkamer komen waardevolle objecten uit alle windrichtingen samen 

in een cocon van luxe. Bezoekers maken er kennis met het roemrijke verleden van 

Antwerpen, de stad die tijdens de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw koploper 

was in de productie en distributie van kunst en luxeartikelen. Edelsmeedkunst, juwelen, 

edelstenen en exotische curiosa als kokosnoten, schelpen en koraal waren zeer geliefd. In 

haar Wonderkamer vertelt DIVA meer over deze objecten en hun verzamelaars. 

 

 

De Wonderkamer van DIVA in de collectiepresentatie 

© Sven Coubergs 
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Praktische info 
 De tentoonstelling loopt van 19 oktober 2018 tot 28 april 2019 en is dagelijks (met 

uitzondering van woensdag) te bezoeken van 10u tot 18u. 
 Tickets kosten € 10. Een combinatieticket met de permanente tentoonstelling ‘DIVA, a 

Brilliant Story’ kost € 16. 
 Gids: rondleiding met gids kost € 90 excl. museumbezoek   

 
Adres 

DIVA, Antwerp Home of Diamonds 

Suikerrui 17-19 

2000 Antwerpen 

+32 3 360 52 52 

www.divaantwerp.be  

info@divaantwerp.be 

Perscontact DIVA:  

Suzanne de Lange 

Suzanne.delange@divaantwerp.be 

https://pers.divaantwerp.be/  

(0032)3.360.52.61 

(0032)485.42.61.50 

Perscontact Axel Vervoordt:  

Anne-Sophie Dusselier 

Anne-Sophie.Dusselier@axel-vervoordt.com  

(0032)3.680.14.89 

(0032)476.230.989 
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