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EXPO NAJAAR 2019 

BAUHAUS 100 JAAR (1919-1933)  

Duitsland viert het 100-jarig bestaan van Bauhaus, de revolutionaire kunstacademie die 

Walter Gropius in 1919 stichtte. Speciaal voor de viering worden in Duitsland maar liefst drie 

nieuwe musea gebouwd: Weimar, Dessau en Berlijn. Bezoekers krijgen hier een inkijk in de 

Bauhaus- geschiedenis zoals nooit eerder te zien was met duizenden objecten, ontwerpen, 

cultuur, workshops en speciale evenementen. In het BAUHAUS MUSEUM IN WEIMAR  

loopt de permanente expositie 'The Bauhaus comes from Weimar'. Deze neemt je mee naar 

het ontstaan van het Bauhaus. Het BAUHAUS IN DESSAU opende de deuren met een 

imposante verzameling van ontwerpen van functionele middelen die we vooral in een woning 

kunnen aantreffen. BAUHAUS ARCHIV/MUSEUM IN BERLIJN werd gehuisvest in de 

Berlinische Galerij. Zij toont Bauhaus-objecten om de relatie tussen unieke stukken en 

massaproductie te belichten. Naast Berlijn zal er ook in HAMBURG, KREFELD, BERNAU, 

STUTTGART en nog op tal van andere plaatsen aandacht worden gegeven aan 100 jaar 

Bauhaus. Het hele jaar 2019 is er op 100 locaties in Duitsland een self-guided road trip: de 

GRAND TOUR OF  MODERNISM leidt bezoekers langs iconische gebouwen, omstreden 

projecten en onontdekte parels.                                                                                                                                                                       

LABIOMISTA 

Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg ontdek je 

sinds de zomer LABIOMISTA, een evoluerend kunstwerk dat je meeneemt in de unieke visie 

van kunstenaar Koen Vanmechelen over identiteit, fertiliteit & bioculturele diversiteit. 

PREHISTORISCH 

Al veel tentoonstellingen onderzochten de fascinatie van moderne kunstenaars voor 

traditionele Afrikaanse kunst, maar deze tentoonstelling is volgens het museum de eerste om 

te ontdekken hoe kunstenaars zo divers als Picasso, Miró, Cézanne, Klee, Giacometti, Max 

Ernst, Joseph Beuys en Louise Bourgeois, zich lieten inspireren door prehistorisch 

beeldhouwwerk uit het paleolithisch en neolithisch tijdperk.                                                                   

Centre Pompidou, Parijs, t.e.m. 16/09 

HANNE DARBOVEN  

Hanne Darboven staat bekend om haar vaak ruimte vullende, minimalistische installaties van 

handgeschreven reeksen cijfers en tekens, geordend in rasters en tabellen. Met Wende 

>8080< vertaalde ze reeksen nummers en tekens naar noten. Deze ‘wiskundige muziek’ kan 

ook op de tentoonstelling worden beluisterd. Kröller-Müller, Otterlo, t.e.m. 19/09 
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CREATURES MADE TO MEASURE 

Intensieve veehouderij of laboratoriumvlees, knuffeldieren of robots in dierlijke vorm – de 

relatie tussen dier en mens zorgt vaak voor hevige discussies. Hoe kunnen mens en dier 

duurzaam samenleven en welke mogelijkheden bieden technologie en wetenschap in de 

toekomst? Hedendaags design begint aan een onthullende zoektocht naar antwoorden. 

Design museum, Gent, t.e.m. 19/09 

12X ERWIN OLAF 

Erwin Olafs foto’s gaan een dialoog aan met de Nederlandse schilderkunst. Zijn werk is te 

zien naast dat van zijn voorbeelden. Rijksmuseum, Amsterdam, t.e.m. 22/09 

DO HO SUH 

Do Ho Suh’s betoverende architecturale installaties nodigen 

ons uit om in te verdwalen. De ruimtes in heldere kleuren 

gemaakt van transparante stof zijn exacte replica’s van Suh’s 

voormalige huizen in Zuid-Korea, New York, Berlijn en Londen. 

Suh is geïnteresseerd in hoe wij ons als mens verhouden tot 

waar we wonen en wat het betekent om ‘thuis’ te zijn. 

Museum Voorlinden, Wassenaar, t.e.m. 22/09 

RIA PACQUEE en ANA MENDIETTA 

Twee vrouwen uit de performancekunst. Middelheim, Antwerpen, t.e.m. 22/09 

PAULA REGO 

In deze eerste retrospectieve in Engeland sinds meer 10 jaar worden werken getoond uit haar 

hele carrière sinds de jaren ‘60. De tentoonstelling omvat ook eerder ongeziene schilderijen 

en werken op papier van de familie en goede vrienden van de kunstenaar. Obedience and 

Defiance (Gehoorzaamheid en opstandigheid) zijn thema’s die Paula Rego’s werk tekenen. 

MK Gallery, Milton Keynes, t.e.m. 22/09  

SALLY MANN 

Met naaktfoto’s van haar kinderen belandde Sally Mann 5 jaar geleden in een mediastorm. 

Maar de Amerikaanse fotografe bouwde een imposant oeuvre op waarin liefde, dood en 

herinnering centraal staan. Een retrospectieve van de voorbije 40 jaar. Jeu de Paume, Parijs, 

t.e.m. 22/09 
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BERTHE MORISOT 

Berthe Morisot, een toonaangevend impressionistische kunstenares, is nog steeds minder 

bekend dan haar vrienden Monet, Degas en Renoir. Toch werd ze onmiddellijk erkend als een 

van de meest innovatieve kunstenaars van de groep. De tentoonstelling traceert de 

uitzonderlijke carrière van een schilderes die, ongewoon in haar tijd en haar omgeving, een 

sleutelfiguur werd van de Parijse avant-gardebeweging in de late jaren 1860 tot haar 

vroegtijdige dood in 1895. Musée d’Orsay, Parijs, t.e.m. 22/09 

20 JAAR SMAK 

Het ‘Stedelijk Museum voor Actuele Kunst’ in Gent blaast 20 kaarsjes uit met 200 

kunstwerken. Voor deze jubileumtentoonstelling, opgebouwd als een labyrint van de 

hedendaagse kunst, haalt het Smak zijn topweken en verborgen parels uit het depot.                         

Smak, Gent, t.e.m. 29/09 

JAN SCHOONHOVEN. KUNST IN OPLAGE 

Vanaf de jaren vijftig tot heel recent heeft het Gemeentemuseum een uitgebalanceerde 

collectie reliëfs, tekeningen en grafiek van Jan Schoonhoven bij elkaar gebracht. 

Gemeentemuseum, Den Haag, t.e.m. 29/09 

DANIEL ARSHAM 

De New Yokse kunstenaar Daniel Arsham verbindt in 11 getransformeerde ruimtes verleden, 

heden en toekomst. Verschillende disciplines als architectuur, design en mode komen hierbij 

samen. In als versteende en geërodeerde objecten komt Arshams fascinatie voor de 

popcultuur en archeologie tot uiting. Moco Museum, Amsterdam, t.e.m. 30/09 

INCARNATIONS 

De brede waaier van Afrikaanse kunst, maar dan belicht vanuit 

een Afrocentrische blik. Hedendaagse en klassieke kunst, 

allemaal afkomstig uit de indrukwekkende collectie van Sindika 

Dokolo, worden naast elkaar getoond. Bozar, Brussel, t.e.m. 

06/10 

ED VAN DER ELSKEN 

Deze Nederlandser fotograaf en filmer was een vrijbuiter en gulzige beeldenjager. Lust for 

Life wordt de eerste grote tentoonstelling waarin het kleurenwerk van Ed Van der Elsken 

centraal staat, waaronder veel onbekend materiaal.                                                                   

Fotomuseum Rotterdam, t.e.m. 06/10 
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OOGGETUIGEN VAN STRIJD. GOYA, BEUYS, DUMAS 

In Ooggetuigen van strijd is te zien hoe kunstenaars van verschillende tijden hun 

traumatische ervaringen, scherpe observaties van misstanden, en satirische 

maatschappijkritiek hebben omgezet in krachtige beelden. Van Abbe, Eindhoven, t.e.m. 06/10 

WALID RAAD 

Eerste solotentoonstelling in Nederland van de Libanees-Amerikaanse kunstenaar Walid 

Raad. In zeven zalen toont Raad zijn scherpe, kritische, geëngageerde en vaak geestige visie 

op de complexiteit van de Libanese burgeroorlog en op ontwikkelingen in de kunstwereld 

van het Midden-Oosten. Stedelijk Museum, Amsterdam, t.e.m. 13/10 

DELIRIOUS 

Evenals voorgaande overzichtsedities van Lustwarande 

presenteert Delirious recente ontwikkelingen in de hedendaagse 

sculptuur. Deze worden gekenschetst door grote diversiteit. 

Naast reflecties op actuele thema’s, is de nadruk die er op 

materiaal gelegd wordt opmerkelijk. Vrolijke, soms 

ongemakkelijke, vaak verrassende ontmoeting tussen kunst en 

natuur. Lustwarande, Tilburg, t.e.m. 20/10 

TAKIS  

De Griekse kunstenaar Takis was een pionier in het experimenteren met magnetisme, licht en 

geluid. In 1958 ontdekt hij de magnetische velden, die de basis van zijn oeuvre gingen 

vormen. Takis die zichzelf een ‘instinctieve wetenschapper’ noemde, creëerde tijdens zijn 70-

jarige loopbaan innovatieve en speelse werken. Tate Modern, Londen, t.e.m. 27/10 

HELENE SCHJERFBECK 

Helene Schjerfbeck (1862–1946) is een Fins nationaal icoon. Van haar vroege naturalistische 

stijl, aangescherpt tijdens haar studies in Frankrijk, tot haar zeer geabstraheerde 

zelfportretten, presenteert deze tentoonstelling Schjerfbeck voor het eerst aan het Britse 

publiek. Royal Academy, Londen, t.e.m. 27/10 

DIEREN OP MAAT 

Hoe kunnen mens en dier duurzaam samenleven en welke mogelijkheden bieden 

technologie en wetenschap voor de toekomst? Designers beginnen aan een onthullende 

zoektocht naar antwoorden. Designmuseum, Gent, t.e.m 29/10 
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ANDERS WONEN, BAUHAUS & THOMAS SCHÜTTE 

De naast elkaar gelegen villa's Haus Lange en Haus Esters van Ludwig Mies Van der Rohe in 

Krefeld kregen een grondige opknapbeurt ter ere van het honderdjarige Bauhaus-jubileum. 

In deze villa’s loopt de expo 'Project Anders Wohnen': twintig internationale kunstenaars, 

architecten en designers geven met woon- en leefconcepten antwoord op de vragen over 

wonen vroeger, nu en in de toekomst.                                                                                                  

Thomas Schütte maakte speciaal voor het jubileumjaar Bauhaus een kunstwerk waarin je naar 

binnen kan wandelen. Binnenin zie je films, tijdsdocumenten en rondleidingen over de relatie 

tussen de stad Krefeld en de Bauhauskunstenaars. Krefeld, t.e.m. 30/10 

DE BLIK VAN BREUGHEL 

Voor Breugheljaar 2019 trekken in Dilbeek 15 kunstenaars, 

designers en architecten een spoor door het landschap dat 

Breughel moet geïnspireerd hebben. De wereldberoemde schilder 

woonde in Brussel en kwam naar het Pajottenland om te 

schilderen. Dilbeek, t.e.m. 31/10 

ISRAELS TOT ARMANDO 

In de tentoonstelling Virtuoos! draait het om meesterlijk, trefzeker en levendig schilderen. De 

focus ligt daarbij op Nederlandse schilders voor wie de afgelopen honderd jaar de vrije, 

uitdrukkingsvolle en rake toets wezenlijk was. Frans Halsmuseum, Haarlem, t.e.m. 03/11 

KEITH HARING 

Haring die deel uitmaakte van de legendarische New Yorkse kunstscene in de jaren tachtig, 

was een belangrijk vertegenwoordiger van de tegencultuur. Hij liet zich inspireren door 

graffiti, pop art en underground clubcultuur. Ontdek aan de hand van 85 kunstwerken hoe 

activisme een sleutelrol speelde in de kunst van Haring. Tate Liverpool, t.e.m. 10/11 

NOUS LES ARBRES (Wij de bomen) 

Een artistieke, botanische en filosofische reflectie op het belang van bomen in onze 

maatschappij en de relatie tussen mens en boom. Dat gebeurt aan de hand van diverse 

installaties, schilderijen, tekeningen, films enzovoort rond drie thema’s: de 

(wetenschappelijke) kennis over bomen, hun visuele en spirituele esthetiek en tenslotte de 

bedreigingen die ze ondergaan. Fondation Cartier, Parijs, t.e.m. 10/11  
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CENTRUM VOOR INTERNATIONALE LICHTKUNST 

De permanente tentoonstelling van het museum toont werken van twaalf internationaal 

gerenommeerde lichtkunstenaars: James Turrell, Keith Sonnier, Mario Merz, Joseph Kosuth, 

Mischa Kuball, Rebecca Horn, Christina Kubisch, Jan van Munster, François Morellet, Christian 

Boltanski, Brigitte Kowanz en Olafur Eliasson. Voor de derde keer reikt het Centrum de 

International Light Art Award uit en wordt het werk van de finalisten getoond.  Zentrum für 

Internationale Lichtkunst, Unna, t.e.m. 10/11 

LUC TUYMANS 

Luc Tuymans wordt beschouwd als een van de belangrijkste 

Europese schilders van zijn generatie. Een schilderij van 

Tuymans is niet in de eerste plaats een beeld van de 

werkelijkheid maar veeleer een hulpmiddel om een 

achterliggende werkelijkheid op te roepen.  De Pont, Tilburg, 

t.e.m. 17/11 

BIËNNALE VAN VENETIË 2019 

Titel en thema van deze 58ste Biënnale is ‘May You Live in Interesting Times’ – ‘Dat u in 

interessante tijden moge leven’. “Ik hoop dat het een uitdaging is en dat kunst een manier 

kan zijn om ons te helpen, in tijden dat de wereld geconfronteerd wordt met crises en 

veranderingen die angst, wanhoop en frustratie veroorzaken” zegt Ralph Rugoff, de 

Amerikaanse hoofdcurator. Venetië, t.e.m. 24/11 

ANTONY GORMLEY 

De tentoonstelling onderzoekt Gormley's brede gebruik van materialen door de jaren heen, 

waaronder ijzer, staal, met de hand geslagen lood, zeewater en klei. Zijn meest ambitieuze 

tentoonstelling in meer dan tien jaar met vroege werken uit de jaren 1970 en 1980. Sommige 

daarvan waren de aanleiding voor Gormley om zijn eigen lichaam te gebruiken als 

hulpmiddel om werk te maken, evenals een selectie van zijn schetsboeken en tekeningen. 

Royal Academy, Londen, t.e.m. 03/12 

OLAFUR ELIASSON 

De Deens-IJslandse installatiekunstenaar creëert ervaringen die door jong en oud genoten 

kunnen worden. Natuurlijke fenomenen zoals regenbogen of reflecties en schaduwen die 

inspelen op de manier waarop we de wereld verkennen en waarnemen. Eliasson heeft ook 

een grote betrokkenheid bij sociale en milieukwesties . De tentoonstelling wordt voortgezet 

met een spectaculaire installatie in het landschap rond Tate Modern. Ook de Terrace Bar 

wordt door Eliasson ingepalmd. Tate Modern, Londen, t.e.m. 05/01/2020 
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HYBRID HEADS 

Hoofddeksels en bedekkingen zijn misschien wel de krachtigste uitingen van culturele 

identiteit. Designer Daniela Dossi onderzoekt in de symbolische, politieke en sociale waarden 

van hedendaagse hoofddeksels, vertrekkend van een archief van persfoto’s van overal ter 

wereld. Design Museum, Gent, t.e.m. 05/01/2020 

CINDY SHERMAN 

Ze is fotografe, maar ook haar enige model. Overzicht in 150 foto’s van deze kampioene van 

de transformatie. National Portrait Gallery, Londen, t.e.m. 05/01/2020 

GABRIEL KURI 

Gabriel Kuri creëert sculpturen die gestalte geven aan vragen rond waarde. Kuri verzamelt 

zijn materialen op uiteenlopende plaatsen en combineert ze volgens de traditie van de 

assemblage, met een knipoog naar de surrealistische montage. Hij vermengt referenties uit 

zijn geboorteland Mexico met zijn nieuwe thuis, België. De werken zijn er in vier categorieën 

ingedeeld: papier, plastic, metaal en bouwmaterialen. Wiels, Brussel, t.e.m. 05/01/2020 

UTOPIE UND UNTERGANG 

Dertig jaar na de val van de Muur haalt Kunstpalast de DDR-kunst van onder het stof. 

Museum Kunstpalast, Düsseldorf, t.e.m. 05/01/2020 

GRAPHIC NOVELS - TEKENINGEN VAN PJOTR MÜLLER 

Na zo’n vijftig jaar kunstenaarschap kijkt Pjotr Müller (1947) terug 

op zijn loopbaan in de vorm van een door hemzelf getekende 

autobiografie in stripvorm, getiteld ‘Boek voor Mo’, en tekeningen 

van een graphic novel in wording. Kasteel Het Nijenhuis, 

Heino/Wijhe, t.e.m. 05/01/2020 

DAN WALSH 

De ornamentele abstractie van deze Amerikaanse schilderveteraan heeft zijn wortels in de 

economische vormentaal van minimal painting uit de jaren ’60 en ‘70. Walsh' schilderkunst 

ontstaat binnen de strikte kaders van een raster en vierkant en via zelfopgelegde regels en 

procedures. Dan Walsh is ook een fervent boekenmaker. In een reeks handmatig 

vervaardigde boeken experimenteerde hij met boekdrukkunst, niet alleen met offset print en 

fotografie, maar ook met fotogravure en houtdruk en etstechnieken als droge naald. 

Bonnefantenmuseum, Maastricht, t.e.m. 12/01/2020 

DAAN ROOSEGAARDE 

Presence is het eerste grote museale soloproject van kunstenaar en innovator Daan 

Roosegaarde. Het is een nieuw, baanbrekend, interactief kunstwerk dat Roosegaarde speciaal 

voor het Groninger Museum ontwikkelde. Dit is de eerste keer dat hij als ‘buitenkunstenaar’ 

de binnenruimte verkent, met een groot lichtgevend landschap dat door de aanwezigheid 

van bezoekers van vorm en kleur verandert. Groninger Museum, t.e.m. 12/01/2020 
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HYBRIDE SCULPTUUR 

Een selectie uit de collectie beelden van het Stedelijk vanaf de jaren negentig tot nu, een 

periode waarin kunstenaars de beeldhouwkunst met een enorme vrijheid tegemoet treden en 

voortdurend de grenzen van het medium aftasten en oprekken.                                                         

Stedelijk Museum, Amsterdam, t.e.m. 12/01/2020 

DESIGN VAN HET DERDE RIJK 

Welke bijdrage leverde  vormgeving en architectuur aan de opkomst van de nazi-ideologie ? 

Design Museum, Den Bosch, t.e.m. 19/01/2020 

OPERA AS THE WORLD 

Hoe operamakers en kunstenaars elkaar inspireerden tot totaalkunst. Centre Pompidou, 

Metz, t.e.m. 27/01/2020 

BERND LOHAUS 

Hout onder spanning: de balenstructuren van Bernd Lohaus passen in een traditie van arte 

povera en kunst met gevonden materialen. Skulpturenhalle Thomas Schütte, Neuss, t.e.m. 

27/01/2020 

NIGHT WATCHING 

In de film, vertoond als drieluik, kijken veertien groepen naar Rembrandts Nachtwacht en 

reageren op hun eigen manier terwijl het schilderij zelf buiten beeld blijft. Eregallerij 

Rijksmuseum, Amsterdam, t.e.m. 03/12 

KLEURRIJK JAPAN 

226 Japanse affiches in de Erezaal van het Stedelijk – van vloer tot plafond. De 

tentoonstelling laat een dwarsdoorsnede zien van de rijke grafische vormgeving van Japan.  

Het oudste affiche dateert van 1937, het jongste is uit 2018. Stedelijk Museum, Amsterdam, 

t.e.m. 02/02/2020 

BERENICE ABBOTT 

Grote overzichtstentoonstelling van de beroemde Amerikaanse fotografe Berenice Abbott 

(1898–1991). Zij is een van de sleutelfiguren in de geschiedenis van de 20e-eeuwse 

fotografie. Zij heeft een veelzijdig oeuvre nagelaten en had een uitgesproken mening over de 

rol van de fotografie in de maatschappij. Haar werk sloeg een brug tussen de artistieke 

avant-garde op ‘het oude continent’ en de opkomende kunstscene in het New York van de 

jaren twintig en dertig. In al haar werk sijpelt het idee van moderniteit door. Huis Marseille, 

Amsterdam, t.e.m. 01/12 
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WILLIAM BLAKE 

Schilder, graficus en dichter met verregaande invloed op de romantiek in de 19de eeuw. Met 

driehonderd aquarellen, schilderijen en prenten wordt dit een grootse retrospectieve. Tate 

Britain, Londen, t.e.m. 02/02/2020 

WOUTERS & HENDRIX 

Het Antwerpse Diamantmuseum reserveert zijn bovenverdieping voor een wonderkamer, met 

exquise objecten en rariteiten. Juwelenontwerpers Katrin Wouters en Karen Hendrix bieden 

een inkijk in hun inspiratiebronnen en licht surrealistische fantasiewereld. Diva, Antwerpen, 

t.e.m. 16/02/2020 

JOOST SWARTE OVERAL 

Joost Swarte viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum als illustrator, 

ontwerper en architect. De tentoonstelling brengt met een 

dwarsdoorsnede van Swartes oeuvre een ode aan vijftig jaar tekenen, 

van zijn eerste strips, originele tekeningen, schetsen, ontwerpen en 

objecten tot recent werk. Ook is Swartes zoektocht naar de meest 

verrassende én iconische illustraties te zien aan de hand van niet 

eerder getoonde schetsen. Kunsthal, Rotterdam, t.e.m. 19/01/2020 

BRASSAÏ 

De Franse fotograaf van Hongaarse komaf maakte iconische beelden van Parijs in de jaren 

30. Deze retrospectieve zoomt in op zijn band met de kunstwereld en zijn eigen artistieke 

ambities. Foam, Amsterdam, t.e.m. 04/12 

CONGO TALES 

In de tentoonstelling Congo Tales worden verhalen en mythes verteld van bewoners van het 

Congobekken, het grootste tropische regenwoud ter wereld na het Amazonegebied. In de 

filmische en surrealistische portretten die Henket maakte komen de magie en mysteries van 

het vrijwel onbekende, maar voor de wereld zo belangrijke gebied tot leven. Museum De 

Fundatie, Zwolle, t.e.m. 05/01/2020 

TACITA DEAN 

Voor het eerst toont De Pont nu in de Nieuwe Vleugel een grote selectie van de werken van 

Tacita Dean uit de vaste collectie. Tacita Dean behoort tot de generatie van Britse film- en 

videokunstenaars die mede door de komst van nieuwe, digitale technieken de uitdaging 

aangaan om de filmische mogelijkheden opnieuw te ontleden. De Pont, Tilburg, t.e.m. 

02/02/2020 
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MŒBIUS 

De striptekenaar verkende de wereld van de dromen en Science fiction en creëerde een 

archaïsch ogend toekomstbeeld. Hiermee inspireerde hij talrijke films. In zijn verhalen worden 

utopische architecturen en futuristische, overvolle megametropolen gecombineerd met 

woestijnlandschappen en sjamanistische reizen door ruimte en tijd. Max Ernst Museum Brühl 

des LVR, Brühl, t.e.m. 19/02/2020 

 

CAROLE VANDERLINDEN 

Deze Brusselse kunstenares toont in de Warande haar eigenzinnige oeuvre. Haar schilderijen 

houden schijnbare tegenstrijdigheden in zich. Ze zijn fris en tegelijk ogen ze oud. Ze zijn 

figuratief en tegelijk abstract. Het gebruikte kleurenpalet is een aanlokkelijke combinatie van 

verzadigde en onverzadigde kleuren. Naast een selectie van olieverfschilderijen, toont 

Vanderlinden een ruime selectie aan tekeningen. De Warande, Turnhout, 14/09 t.e.m. 17/11 

WILLEM VAN GENK: WOEST 

‘WOEST’, is een reis door het drukke hoofd van 

Outsider- kunstenaar Willem van Genk (1927-2005).  

Deze markante kunstenaar verrast het publiek met 

indrukwekkende panorama’s vol steden, 

communisme, historische drama’s en trolleybussen: 

zijn fantasierijke gedachtengoed stroomt in alle 

kleuren over zijn schilderijen. Outsider Art Museum, Amsterdam, 19/09 t.e.m. 15/03/2020 

BÉATRICE BALCOU 

Met haar performances, sculpturen, tekeningen en installaties, reikt de Franse kunstenares 

vernieuwende zintuiglijke en emotionele tentoonstellingsrituelen aan die vragen om een 

verstilde aandacht voor kunst. In haar tentoonstelling in M brengt Balcou verschillende 

reeksen werken samen: een reeks bestaande placebo- en assistant-sculpturen, 

filmceremonies, tekeningen en werken die in de ruimte geactiveerd zullen worden. Die 

ruimtelijke en tijdelijke installaties nodigen ons uit om actief met de kunstwerken om te gaan. 

Museum M, Leuven, 20/09 t.e.m. 26/01/2020 

VAN GOGHS INTIMI 

Maak kennis met Vincent door de ogen van zijn vrienden, familie en modellen en ontdek hun 

relatie tot het leven en werk van een kunstenaar die alles behalve eenzaam was. 

Noordbrabants Museum, Den Bosch, 21/09 t.e.m 12/01 
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DEGAS À L’OPÉRA 

De Parijse opera was het werkterrein bij uitstek van Edgar Degas. Degas dook vooral achter 

de schermen en schilderde het orkest, de zangers, de danseresjes in hun frêle tutu’s, maar 

evengoed het publiek. Musée d’Orsay, Parijs, 24/09-19/01/2020 

BAUKUNST 

Als sinds het prille begin van het Brusselse architectenbureau BAUKUNST werkt Adrien 

Verschuere samen met tal van andere disciplines.  Zijn architectuur verschuift zo naar het 

raakvlak tussen kunst en wetenschap. Performance & Performativity toont het belang hiervan 

én het resultaat: Bewegende maquettes, foto's, video's en diverse installaties illustreren de 

recente productie van BAUKUNST en dompelen ons onder in zijn bijzonder universum van 

artistieke, filosofische en technische referenties. Bozar, Brussel, 25/09 t.e.m. 05/01/2020 

OPEN SKIES 

Open Skies gaat nader in op de manieren waarop zeven kunstenaars omgaan met een 

cultuur van verkooppraatjes, intentieverklaringen en het vergaren van likes op sociale media. 

In plaats daarvan kiezen ze voor een ambigu spel met maskers en codes, projecties en 

fantasieën, op het snijvlak van taal, populaire cultuur en technologie. is een tentoonstelling 

die de steeds luidere roep om transparantie in de samenleving in vraag stelt. Wiels, Brussel, 

27/09 t.e.m. 05/01/2020 

TERESA MARGOLLES 

Deze Mexicaanse kunstenares studeerde eerst forensische geneeskunde, wat haar toegang 

gaf tot mortuaria. Van dode lichamen (en verdwenen of vermoorde landgenoten) maakte ze 

haar belangrijkste thema. Voor deze expo met nieuw werk ging Margolles ’s nachts en 

overdag op onderzoek in Charleroi. BPS22, Charleroi, 28/09 t.e.m. 05/01/2020 

CARSTEN NICOLAI PARALLAX SYMMETRY 

De tentoonstelling geeft een overzicht van het werk van de kunstenaar en muzikant, die sinds 

het begin van de jaren 1990 op het raakvlak van beeldende kunst, muziek en wetenschap 

werkt. K21, Düsseldorf, 28/09 – 19/01/2020 

LET’S DANCE! 

Het Gemeentemuseum Den Haag zet dansmode in de spotlights. Van subculturen als hiphop 

tot klassiek ballet. Van invloedrijke kostuums uit dansfilms tot kleding om in te dansen. En 

van professionele kostuums tot kleding van grote namen uit de modewereld die zich hebben 

laten inspireren door die betoverende danswereld. Gemeentemuseum, Den Haag, 28/09 

t.e.m. 12/01/2020 
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EIJA-LIISA AHTILA 

Deze Finse kunstenares is een pionier en een van de 

belangrijkste internationale vertegenwoordigers van film- 

en videokunst. Haar oeuvre vertelt over interpersoonlijke 

relaties en onze relatie met de natuur. De tentoonstelling 

geeft een representatieve kijk in het oeuvre van Ahtila 

dat een nieuwe manier van kijken wil aanreiken. Van 

vroege monitorinstallaties tot multimedia-installaties, 

films en tekeningen. Lehmbruckmuseum, Duisburg, 

28/09 t.e.m. 26/01/2020 

DE BIJEN VAN HET ONZICHTBARE 

Geïnspireerd door een metafoor van Rainer Maria Rilke over de spirituele dimensie van 

poëzie en door de Kamer der gedachten van Thierry De Cordier, presenteert de 

tentoonstelling werken van een tiental hedendaagse kunstenaars rond het thema van het 

onzichtbare. MAC’s, Site du Grand-Hornu, Mons, 29/09 t.e.m. 12/01/2020 

 

BRANCUSI 

De blikvanger van Europalia Romania: een portret van 

Constantin Brancusi, een van de radicaalste beeldhouwers van 

de twintigste eeuw. Er komen zeldzame topstukken naar Brussel, 

naast werk van Duchamp, Modigliani, Man Ray en anderen. 

Bozar, Brussel, 02/10 t.e.m. 12/01/2020 

KARA WALKER 

Kara Walker transformeert de Turbine Hall met een ambitieus nieuw kunstwerk. Deze New 

Yorkse kunstenares verkent openhartig de thematiek van ras, seksualiteit en geweld. Ze is het 

meest bekend van haar kamergrote tableaux van zwarte uitgeknipte papieren silhouetten die 

verwijzen naar de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij en het racisme. Haar werken, 

waaronder tekeningen, sculpturen, film en meer recent grootschalige installaties, zijn sinds 

het midden van de jaren negentig prominent aanwezig in tentoonstellingen over de hele 

wereld. Tate Modern, Londen, 02/10 t.e.m. 05/04/2020 
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MARCEL BROODTHAERS 

Met Soleil Politique organiseert het M HKA de eerste overzichtstentoonstelling van de 

Belgische kunstenaar in zijn eigen land sinds 10 jaar. Soleil Politique focust op Marcel 

Broodthaers vanuit een Antwerps vertrekpunt met Wide White Space Gallery. De 

tentoonstelling wil een omvattend beeld geven van de thematieken, media- en 

presentatiestrategieën van Broodthaers. Muhka, Antwerpen, 04/10 t.e.m. 19/01/2020 

SCREEN IT 

Dit kunstenfestival vlooit uit hoe de smartphone- en schermcultuur de kunst beïnvloedde.  

De Limburgse stadstriënnale pendelt van de Fluxus-pioniers die het tv-scherm omarmden 

naar kunst die virtual reality en artificiële intelligentie inschakelt. Corda Campus, Hasselt en C-

Mine, Genk, 05/10 t.e.m. 05/01/2020 

KIKI SMITH 

Tussen hond en wolf. Met meer dan 100 prenten, beeldhouwwerken en tekeningen van 1981 

tot op heden is dit de eerste grote tentoonstelling van deze kunstenares in België.  Alle 

werken van Kiki Smith schommelen tussen licht en duisternis, evolueren van de rustige natuur 

naar de ontembaarheid van bepaalde dieren en dringen de nacht binnen; dat bijzondere 

moment waarop plezier en angst elkaar treffen. Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, 

La Louvière, 05/10 t.e.m. 23/02/2020 

MADONNA ONTMOET DULLE GRIET 

Verzamelaars in topstukken gevat. Verkommerd, onopvallend, bizar of ronduit lelijk. Zo zagen 

de tijdgenoten van verzamelaars Fritz Mayer van den Bergh en Florent van Ertborn de Dulle 

Griet van Bruegel en de Madonna van Fouquet. Gelukkig keken deze twee collectioneurs net 

iets anders. Dwars tegen de modes van de tijd in gingen ze op zoek naar dat ene 

meesterwerk. Het werden er velen. Museum Maeyer Van den Bergh, Antwerpen, 05/10 t.e.m. 

21/12/2020 

PALOMA VARGA WEISZ 

In de overzichtstentoonstelling Bumped Body van Paloma Varga Weisz 

worden we ondergedompeld in een nieuwe wereld. Lichamen, zowel van 

mannen als vrouwen, bezitten in dit Alice-in-Wonderland-universum geen 

vaste vorm. Varga Weisz’ praktijk beweegt zich soepel tussen houtsnijwerk 

en keramiek, tekening en aquarel, theatraal environment, film en 

geluidswerk. Bonnefantenmuseum, Maastricht, 06/10 t.e.m. 02/02/2020 

 

  



14 
 

TOULOUSE LAUTREC 

Afficheontwerper, schilder en chroniqueur van het Montmartre uit de belle epoque. Het is 

van 1992 geleden dat Parijs nog een grootscheeps overzicht wijdde aan deze extravagante 

en kleurrijke figuur. Grand Palais, Parijs, 09/10 t.e.m. 27/01/2020 

IK WAS EEN ROBOT 

In samenwerking met het Maison d’Ailleurs, een van 's werelds belangrijkste 

sciencefictioncollecties, onderzoekt deze tentoonstelling onze relatie met robots, cyborgs en 

kunstmatige intelligentie in sciencefiction en popcultuur. Posters, tijdschriften, films, objecten 

en videogames tonen onze fantastische visies op de toekomst en onze huidige en historische 

opvattingen over menselijkheid en technologie. Folkwang Museum, Essen, 11/10 t.e.m. 

15/03/2020 

DALÍ & MAGRITTE 

Magritte Museum viert zijn tiende verjaardag met een double bill. Twee boegbeelden van het 

surrealisme, die elk op hun manier de werkelijkheid uitdaagden, komen hier samen. Magritte 

Museum, Brussel, 11/10 t.e.m. 09/02/2020 

INTENS MEXICO: POLITIEK, IDENTITEIT, SEX EN DOOD 

Mexicaanse meesterwerken uit de collectie van het Museo de Arte Moderno van Mexico. De 

selectie beslaat de periode vanaf de Mexicaanse Revolutie in 1910 tot de stormachtige 

opkomst van de globalisering in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw. Werk van 

wereldberoemde kunstenaars als Frida Kahlo, Diego Rivera, Jose Clemente Orozco en David 

Alfaro Siqueiros maar ook van nationale beroemdheden als Francisco Toledo en Graciela 

Iturbide. Cobramuseum, Amstelveen, 11/10 t.e.m. 29/03/2020 

LOUISE BOURGEOIS 

Een overzicht met veertig sleutelwerken van deze 

Amerikaanse avant-gardiste. Het Nederlandse privémuseum 

Voorlinden blinkt uit in exquise presentaties van 

sleutelfiguren. Op hetzelfde moment is ook de Duitse 

geweldenaar Anselm Kiefer in huis. Voorlinden, Den Haag, 

12/10 t.e.m.17/05/2020 

MONET - TUINEN VAN VERBEELDING 

Een gelegenheid om de waterlelies, hun spiegelingen en kleurexplosies met eigen ogen te 

zien. Het Gemeentemuseum Den Haag brengt een groots eerbetoon aan de meester van 

licht en  kleur met maar liefst veertig internationale topstukken. Gemeentemuseum, Den 

Haag, 12/10 t.e.m. 02/02/2020 
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ALESSANDRO MENDINI 

Vijfentwintig jaar na de opening van het door hem ontworpen Groninger Museumgebouw 

heeft Mendini alle ruimte gekregen om zijn droomtentoonstelling te realiseren. Kort voor zijn 

overlijden eerder in 2019 selecteerde de grand old 

man van het Italiaanse design niet alleen tientallen 

van zijn eigen revolutionaire ontwerpen, maar ook 

werk van vele andere kunstenaars en ontwerpers. 

Mondo Mendini wordt een kleurrijke, visueel 

overweldigende mix van beeldende kunst, design en 

architectuur. Groninger Museum, 12/10 t.e.m. 05/05/2020 

EL GRECO 

Grote retrospectieve over deze schilder die vier een speciale plaats in de geschiedenis van de 

schilderkunst inneemt: laatste grote meester van de Renaissance en eerste grote schilder van 

de baroktijd. Het waren de Europese avant-gardekunstenaars die El Greco, aan het begin van 

20e eeuw opnieuw ontdekten. Grand Palais, Parijs, 16/10 t.e.m. 10/02/2020 

COOL JAPAN 

De prenten waar Van Gogh al voor in bewondering stond, de 

tattoos van de samoerai, de asymmetrische avant-gardemode van 

de jaren 80, de fantasiewereld van de mangastrips: de Japanse 

beeldcultuur blijft ons fascineren. Mas, Antwerpen, 18/10 t.e.m. 

09/04 

DUSTIN THIERRY 

Het werk van Fotograaf Dustin Thierry die als tiener vanuit Curaçao naar Nederland 

verhuisde, getuigt van de uitbundige en eigentijdse heropleving van de Ballroom-scene, 

maar ook van de stelselmatige discriminatie en marginalisering van zwarte en queer 

gemeenschappen wereldwijd. FOAM, Amsterdam, 18/10 t.e.m. 08/12/2020 

LORENZO VITTURI 

Al spelend met realiteit en fictie, vermengt Vitturi fotografie, beeldhouwkunst, schilderkunst 

en collage en bouwt hij sets in zijn studio. Zijn projecten spelen zich af in steden zoals Lagos, 

Londen en Venetië en in verschillende gebieden in Peru. Ze leggen de nadruk op kleuren en 

vormen die kenmerkend zijn voor die gebieden en op de mensen die er wonen. Vitturi 

gebruikt specifieke materialen in zijn sculpturen en foto’s om het verstrijken van tijd in een 

geglobaliseerde wereld te onderzoeken en de veranderingen die daarmee samenhangen vast 

te leggen. FOAM, Amsterdam, 18/10 t.e.m. 19/01/2020 
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REMBRANDT-VELÁZQUEZ 

Blikvanger van het Nederlandse Rembrandtjaar, deel twee. Met werk van Velázquez, 

Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera wordt dit een parade met topstukken 

van dé grote meesters uit Nederland en Spanje. Rijksmuseum, Amsterdam, 11/10 t.e.m. 

19/01/2020 

EDVARD MUNCH GEZIEN DOOR KARL OVE KNAUSGÅRD 

Geselecteerde schilderijen, prenten en sculpturen door de schrijver Karl Ove Knausgård. In 

een 140-tal werken presenteert hij een "onbekende" Edvard Munch. Knausgård verkende de 

innerlijke wereld van Munch en zijn artistieke overwegingen. K20, Düsseldorf, 12/10 t.e.m. 

01/03/2020 

BRUEGEL IN ZWART-WIT 

Als uitsmijter van het Bruegeljaar stalt de Koninklijke Bibliotheek alle prenten uit, inclusief 

voortekeningen en landschapjes. Met prenten en tekeningen werd Bruegel bij zijn 

tijdgenoten beroemd. Deze expo zoomt in op zijn meesterlijk vakmanschap. KBR (Paleis van 

Lotharingen), Brussel, 15/10 t.e.m. 16/02/2020 

JRSLM 

Expo-evenement voor de vijftigste verjaardag van de VUB, over onze hang naar spiritualiteit. 

Er is werk te zien van onder meer Francis Alÿs, Thierry De Cordier, Michaël Borremans en 

James Ensor. VUB, Etterbeek en Jette, 17/10 t.e.m. 14/12 

NAM JUNE PAIK 

Met zijn experimenteel en speels werk was Paik een pionier in 

het gebruik van tv en video in de kunst. Deze tentoonstelling 

brengt meer dan 200 werken samen uit zijn hele loopbaan van 

vijf decennia - van robots gemaakt van oude tv-schermen tot 

zijn innovatieve videowerken en allesomvattende installaties ter 

grootte van een kamer. Tate Modern, Londen, 17/10 t.e.m. 

09/02/2020 

GEO-DESIGN: JUNK 

Ook dit jaar stelt het Van Abbemuseum weer ruimte beschikbaar aan DAE (Design Academy 

Eindhoven) in het kader van de Dutch Design Week. De uitdaging voor jonge designers is 

afval te zien als potentieel: niet alleen als probleem waar oplossingen voor gezocht moeten 

worden, maar als iets dat mogelijkheden biedt voor de toekomst. Van Abbe, Eindhoven, 

19/10 t.e.m. 17/11 
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BRUSSELS DRAWING WEEK 

De Brussels Drawing Week, een initiatief van de tentoonstelling Art on Paper, stelt in hartje 

Brussel een rijkelijk gevuld en gevarieerd programma voor dat de vitaliteit en diversiteit van 

de hedendaagse tekenkunst viert. Brussel, www.artonpaper.be/site,  22/10 t.e.m. 27/10 

LEONARDO DA VINCI 

Waar anders zou het sluitstuk van Da Vinci’s jubileumjaar kunnen plaatsvinden dan in de 

buurt van zijn Mona Lisa? Dit is de kans om u te verdiepen in een allrounder uit de 

renaissance die in de eerste plaats een briljant schilder was. Louvre, Parijs, 24/10 t.e.m. 

24/02/2020 

ART ON PAPER 2019 

Beurs voor hedendaagse tekenkunst in Brussel. In samenwerking met BOZAR biedt de Art on 

Paper beurs de gelegenheid om de diversiteit van de hedendaagse tekenkunst te ontdekken. 

Soloshows van kunstenaars werden geselecteerd door zowel gevestigde als opkomende, 

Belgische en internationale galerijen. Bozar, Brussel, 25/10 t.e.m. 27/10 

NEL AERTS 

De Antwerpse kunstenares showt haar veelzijdige oeuvre en ongebreidelde fantasie. De 

schilderijen, video’s en collages van Nel Aerts zitten vol gekke, groteske taferelen die toch 

ontroeren. Museum M, Leuven, 25/10 t.e.m. 23/02 

STEPHAN VANFLETEREN 

Krachtpatser van de portretfotografie in zwart-wit. Het Fotomuseum brengt de eerste 

overzichtstentoonstelling van Vanfleteren. Naast journalistiek komt ook documentair-artistiek 

werk uitgebreid aan bod. Fomu, Antwerpen, 25/10 t.e.m. 01/03/202 

CIPRIAN MURESAN 

Ciprian Muresan behoort tot een generatie Roemeense kunstenaars die getuige was van de 

ideologische verschuivingen na de val van het Ceaușescu-regime. Muresans veelzijdige 

beeldtaal hanteert een methodiek van reproductie en 

referentie. Voor deze tentoonstelling maakte de 

kunstenaar een schaalmodel van S.M.A.K. voor de 

presentatie van een reeks zogenaamde 

‘palimpsesttekeningen’ die hij baseerde op de 

afbeeldingen uit de nieuwe collectiecatalogus van het 

museum. S.M.A.K., Gent, 26/10 t.e.m. 09/02/2020

 

http://www.artonpaper.be/site
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LUCIAN FREUD ZELFPORTRETTEN 

Meer dan 50 schilderijen, tekeningen en grafische werken waarin de meester zijn genadeloze  

blik op zichzelf richt. Zijn zelfportretten over bijna zeven decennia geven een fascinerend 

inzicht in zowel zijn psyche als zijn ontwikkeling als schilder Ze volgen de fascinerende 

evolutie van de lineair grafische stijl van zijn vroege carrière tot de vlezige, schilderachtige 

stijl waarmee hij synoniem werd. Royal Academy, Londen, 27/10 t.e.m. 26/01/2020 

 

KATHARINA GROSSE X GOTTHARD GRAUBNER 

Topontmoeting tussen twee grote abstracte kunstenaars van twee generaties, elk met een 

heel andere artistieke benadering maar onderling verbonden door de tijd die zij beiden in de 

Kunstacademie van Düsseldorf hebben doorgebracht in de jaren tachtig en het geloof in de 

existentiële kracht van kleur. Het resultaat is een tentoonstelling van "elkaar aantrekkende 

tegenpolen" en een intense dialoog over kleurschilderkunst. Museum Küppersmühle, 

Duisburg, 01/11 t.e.m. 26/01/2020 

UNFOLDING THE ARCHIVES 

Topstukken, verborgen schatten en merkwaardige ontdekkingen uit de collectie van het 

Vlaams Architectuurinstituut. De tentoonstelling verzamelt een waaier aan tekeningen, 

dagboeken, schetsen en brieven en toont ook de weg die een architectuurarchief aflegt: van 

het ophalen van stukken via verwerking, tot het toegankelijk maken voor het brede publiek. 

Een unieke blik achter de schermen. De Singel, Antwerpen, 06/11 t.e.m. 19/01/2020 

DE GEMONTEERDE MENS 

Deze grootschalige tentoonstelling onderzoekt de wederzijdse relatie 

tussen mens en machine vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 

heden via de meest invloedrijke ontwikkelingen van onze tijd: 

industrialisatie, technologisering en digitalisering. Museum Folkwang, Essen, 

08/11 t.e.m. 15/03/2020 

 

CHRISTIAN BOLTANSKI 

Geheugen en herinnering zijn de thema’s van deze Franse kunstenaar, die tactvol de doden 

weet te herdenken. De tentoonstelling overziet een carrière die zestig jaar overspant. Centre 

Pompidou, Parijs, 13/11 t.e.m.16/03/2020 
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TEXTIEL IN VERZET 

De tentoonstelling, georganiseerd door het MoMu in Antwerpen en Texture 

Kortrijk, vertelt verhalen over oorlog, crisis en vluchtelingen aan de hand 

van kleding en textiel. In samenwerking met journaliste Samira Bendadi en 

fotografe Mashid Mohadjerin. Museum Texture, Kortrijk, 15/11 t.e.m. 

16/02/2020 

 

THE ART OF LACE | VAN CHANEL TOT IRIS VAN HERPEN 

De tentoonstelling stelt de innovatieve kracht van het Franse (op weefgetouw geweven) 

Leavers kantwerk centraal. De bezoeker krijgt een blik achter de schermen bij de kantmakers 

en couturiers: van het ontwerp- en maakproces tot het eindproduct, klaar voor de catwalk. 

Textielmuseum, Tilburg, 16/11 t.e.m. 10/05/2020 

WADE GUYTON 

Een grote overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar. Guyton combineert 

traditionele visuele media met digitale printprocessen en speelt een sleutelrol in het artistiek 

omgaan met beelden in het digitale tijdperk. Museum Ludwig, Keulen, 16/11 t.e.m. 

03/01/2020 

TROY 

Troje, tien jaar lang belegerd omwille van een bloedmooie vrouw, voedt al drieduizend jaar 

de verbeelding; van Homerus tot Hollywood. Reconstructie van de Trojaanse oorlog op zoek 

naar de dunne grens tussen feit en fictie. British Museum, Londen, 23/11 t.e.m. 08/03/2020 

Z33 

Het huis voor actuele kunst, verlaat de Hasseltse begijnhofjes en betrekt een gloednieuw 

pand, een soort stad in de stad. In de openingspresentatie The time of work/the work of time 

stellen designers en kunstenaars de architectuur centraal.  Z33, Hasselt, 23/11 

t.e.m.16/02/2020 

ATTACK | KATRIEN DE BLAUWER 

De Blauwer werkt al twintig jaar aan een groot en krachtig oeuvre van fotomontages, 

waarmee ze pas enkele jaren geleden naar buiten trad. Attack is een verwijzing naar de 

werkwijze van de kunstenares. Intuïtief doorknipt zij afbeeldingen uit oude internationale  

magazines die zij vervolgens combineert. Fotomuseum, Rotterdam, 16/11 t.e.m. 09/02  
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LUBAINA HIMID 

Naast een representatieve selectie van bestaand werk is een nieuwe installatie te zien van 

Lubaina Himid (Zanzibar, 1954), een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars van dit 

moment. Het werk van deze winnares van de Turner Prize in 2017 draait om de representatie 

van wat onbelangrijk wordt geacht: genegeerd, gemarginaliseerd, gediscrimineerd of liever 

niet gezien. Frans Halsmuseum, Haarlem, 16/11 t.e.m. 23/02/2020 

DORA MAAR 

Deze overzichtstentoonstelling onderzoekt het hele oeuvre van Dora Maar 

en plaatst het in de context van het werk van tijdgenoten. Dora Maar, door 

Picasso vereeuwigd in o.a. Weeping Woman in 1937, had een oog voor het 

ongewone. Dat zien we niet alleen in haar provocatieve fotomontages van 

de jaren “30, maar ook in haar mode- en reclamefotografie en haar sociaal-

documentaire projecten. Tate Modern, Londen, 20/11 t.e.m. 15/03/2020 

 

KEITH HARING 

Graffitikunstenaar en bruistabletje van de eigthies-kunst in New York. Deze expo toont dat 

Keith Harings rondstuiterende energie en geschilderde boosheid nog altijd aanstekelijk 

werken. Bozar, Brussel, 06/12 t.e.m. 19/4/2020 

MEESTERLIJK! 

Een groots overzicht van vier eeuwen schilderijen en tekeningen van beroemde meesters als 

Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Delacroix, Pissarro, Saenredam, Goltzius en Basquiat. Ruim 

130 werken uit de collectie Boijmans Van Beuningen belichten de bijzondere wisselwerking 

tussen schilder- en tekenkunst en laten de liefde zien van de grote meesters voor het 

tekenen. Kunsthal, Rotterdam, 07/12 t.e.m. 29/03/2020 


