
Beste vrienden,  Europalia 2019 brengt Brancusi voor het eerst naar Brussel.  

We hebben 15 tickets kunnen reserveren voor een gegidste rondleiding op 
donderdag 17 oktober 2019.  Samenkomst om 10.15u in de hal van Bozar.

Constantin Brancusi (1876-1957) is zonder
meer één van de meest invloedrijke
kunstenaars van de 20ste eeuw. Zijn
fascinerende sculpturen maakten hem tot een
pionier van het modernisme en vormen tot
vandaag een bron van inspiratie voor tal van
kunstenaars. Maar behalve beeldhouwer was
hij ook een gepassioneerde fotograaf die een
minder bekend maar schitterend fotografisch
oeuvre naliet.

EUROPALIA focust op beide aspecten van zijn werk en brengt voor de allereerste keer Brancusi 
naar België. Het wordt een unieke kijk op de kunstenaar en zijn atelier, een plek waar de toenmalige 
kunstwereld (Amedeo Modigliani, Fernand Léger, Man Ray, …) graag over de vloer  kwam.
De tentoonstelling brengt topstukken uit musea en privé-collecties van over de hele wereld bijeen, 
waaronder Slapende Muze, De Kus en Leda. Naast iconische sculpturen worden ook verbluffende 
foto's en documenten getoond, net als werk van tijdgenoten zoals Marcel Duchamp, Medardo Rosso 
en Auguste Rodin. 

 Prijs: leden en niet leden: 10 €   Inbegrepen: inkom en gids Europalia 

Het programma is als volgt:
10.30u-12.00u   Gegidste rondleiding tentoonstelling Europalia 2019 Constantin Brancusi
12.00u-12.45u   Nadien kan u op eigen tempo de tentoonstelling nog eens doorlopen

Optioneel
13.00u   Lunch in Café Bozar Victor Voor eigen rekening
              Hoevekipfilet gevuld met champignons, seizoensgroenten, aardappelschijfjes met tijm, 
              dragonsaus  (20 €)

De 15 eerste stortingen kunnen mee.  Dus snel storten op rekening BE15 7340 0363 9630    
VZW IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.

VERMELDT OP UW STORTING OF U DEELNEEMT AAN DE LUNCH ZODAT WIJ HET
AANTAL DEELNEMERS EN MAALTIJDEN  KUNNEN RESERVEREN.

Voor alle inlichtingen :   Herman Lemahieu, tel : 02/648.33.64 gsm 0475/32.22.12
   e-mail : herman.lemahieu @skynet.be

Tot binnenkort en vriendelijke groeten                                                 De Raad van Bestuur  

https://cdn.flxml.eu/lt-2162229594-c6f87e63afa00bb8dfb031af3c24e16f7ec243876088ebcd

