VZW Dirk Bouts stelt voor:

BRUSSEL
Bozar en Villa Empain
Zaterdag 26 mei 2018
Programma:
10.00u: Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Fernand Léger, schoonheid
alom” in Bozar.
Eén van de bekendste moderne kunstenaars, en een gepassioneerde observator van een
bruisende eeuw. Zijn schilderstijl breekt met de artistieke conventies van zijn tijd en probeert de
versnippering en het ritme van een almaar sneller
wordende samenleving te vatten. Hij schildert stedelijke
landschappen vol auto’s en machines en toont een
bijzondere interesse in architectuur. Met de avantgardedichters deelt hij de fascinatie voor nieuwe manieren
om visueel te communiceren, zoals reclame en typografie.
Léger werkt zijn hele carrière lang samen met regisseurs,
choreografen en componisten om decors en kostuums te
ontwerpen. Deze bijzondere tentoonstelling wil je laten
kennismaken met elk facet van deze 20e-eeuwse
duizendpoot.

11.30u: Bezoek aan de tentoonstelling “Spanish Still Life” in Bozar.

Het stilleven neemt een prominente plaats in tussen de picturale
genres van de Westerse beeldende kunst, maar wordt te vaak
bekeken als een academische oefening in imitatio. Deze
ambitieuze, originele tentoonstelling zet die perceptie op z’n kop
met een overzicht van 400 jaar Spaanse stillevens. We zien de grote
Spaanse, van Velázquez en Goya tot Picasso, Dali en Miró.

Ook in Bozar op dat moment: Hugo Claus: Con amore

15.30u: Bezoek aan de “Villa Empain”
Villa Empain is een door architect Michel Polak
in 1931 in art-decostijl gebouwde villa, in
opdracht van de toen 23-jarige industrieel
baron Louis-Jean Empain, zoon van industrieel
Edouard Empain. Voor de aankleding van de
residentie werd een beroep gedaan op
verschillende kunstenaars. Na vele jaren van
leegstand en een grondige renovatie is de villa
sinds 2010 voor publiek toegankelijk.

Praktisch: Vertrek: Slac: 8u 30
Bodart parking: 8u 45
Terug: ca 19u
Kostprijs:

Leden: 56 €
Niet-leden: 66 €

Inschrijven: voor 12 mei 2018 (*): ENKEL via overschrijving op rekeningnummer VZW Dirk
Bouts BE38 3304 2430 8972 – BIC: BBRUBEBB met mededeling: Naam + voornaam + ‘Uitstap
26 mei 2018’.
Vergeet niet eerst na te gaan of er nog plaats is! Dit kan bij Evelien:
evelien.prove@leuven.be
Lidmaatschap bedraagt 8€ voor één schooljaar. Betaling kan via aparte overschrijving (zie
gegevens boven) met mededeling: lidgeld vzw Dirk Bouts, naam en voornaam.
(*) Kosteloze annulering is mogelijk tot 25 mei. Daarna blijft het volledige bedrag
verschuldigd.
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