NAAR DE BRONNEN VAN DE ART NOUVEAU

VICTOR HORTA EN BRUSSEL
Deze tentoonstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet de
knapste verwezenlijkingen van architect Victor Horta, die onderdeel
vormen van het UNESCO werelderfgoed, in de schijnwerpers.
De bezoekers worden ondergedompeld in de creatieve processen
van één van de grootste kunstenaars van de art nouveau, een beweging die aan het begin van de twintigste eeuw voor een omwenteling zorgde in het Europese concept van ruimte en architectuur.
De Hotels Tassel, Solvay en Van Eetvelde, maar ook de privéwoning
van de architect moeten niet onderdoen voor de vergane glorie en
splendeur van het Hotel Aubecq dat in de loop van de jaren vijftig
werd vernietigd en waarvan de gevels zoals een gigantische puzzel
gereconstrueerd werden.
Talrijke historische en recente foto’s, documenten en tekeningen getuigen van het uitzonderlijk erfgoed van de hoofdstad van Europa.

Prak tische informatie
Voorwaarden:
Deze tentoonstelling staat ter beschikking van de instellingen die ze wensen te
ontvangen. Enkel het transport, de kosten van het opstellen en demonteren en
een verzekering voor de volledige duur van de tentoonstelling zijn ten kosten
van de ontlener.
Wetenschappelijk comité:
Isabelle de Pange, kunsthistorica en Marie Resseler, kunsthistorica

Tentoonstellingsmateriaal:
27 recto-verso panelen bestaande uit een houten kader op voet.
1 DVD diaporama ‘hôtel Aubecq’ en 1 DVD ‘Art nouveau in Brussel’
Gewicht per paneel: 7,4 kg (voetstukken incluis)
Afmetingen van de panelen: 1,2 x 0,8m (gemonteerd: 2 x 0,8m)
Verpakking van de tentoonstelling: 4 flight-cases.
Afmetingen: 2 keer 102x58x130cm en 2 keer 118x58x154cm
Talen: Frans, Nederlands, Engels, Duits
Waarde van de verzekering: 31 000 euro
Grafische vormgeving van de tentoonstelling: Kaligram (België)
Voor leenaanvragen, gelieve u te wenden tot:
VISITBRUSSELS : http://www.visitbrussels.be
Tineke De Waele : t.dewaele@visitbrussels.be
ou Catherine Dardenne : c.dardenne@visitbrussels.be
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