Noordelijke kooromgang
in de Sint-Romboutskathedraal:
ledesteen, bewerkt met het gradeerijzer (1312-1342)
© Frans Doperé

Frans Doperé is Doctor in de Wetenschappen en als
onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep
Archeologie van de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in
de analyse van middeleeuwse bouwwerven en ontdekte
dat de sporen van de steenbewerking kunnen helpen bij
het dateren van gebouwen of onderdelen ervan. Doperé
onderzocht 370 middeleeuwse gebouwen in België en Frankrijk
en bracht daarbij de migratie van nieuwe steenhouwtechnieken
aan het licht. Na 25 jaar onderzoek publiceerde hij in 2018 het
standaardwerk ‘Dater les édifices du Moyen Âge par la pierre taillé’
(uitgeverij Safran, Brussel).

Omdat dit onderwerp erg nieuw is en weinig mensen
vertrouwd zijn met de werktuigen en de sporen ervan,
brengt de spreker een heel arsenaal aan werktuigen
mee. We krijgen de kans om ze van dichtbij te
bekijken, vast te nemen en de onderlinge verschillen
waar te nemen.

Onderzoek van gebouwen in witte kalkzandsteen
toont aan dat de gebruikte steenhouwtechniek
tweemaal veranderde tijdens de 15de eeuw. Ook
alle belangrijke middeleeuwse kerken van Mechelen
zijn opgetrokken in deze steensoort. Frans Doperé
legt aan de hand van de observaties in de SintRomboutskathedraal uit hoe het onderzoek verloopt
en hoe dit ons de kans geeft om de middeleeuwse
bouwwerf in detail te volgen. Hij trekt parallellen
naar het onderzoek in de Sint-Janskerk, de SintKatelijnekerk en de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over
de Dijle. Zo krijgen we een beter zicht op hoe de diverse
werven te Mechelen bijna samen evolueerden.

FRANS DOPERÉ

Bouwen in middeleeuws Mechelen.
De sporen op de bouwstenen spreken

DO 23 mei 2019 om 20.00u

‘Vogel’ - Patricia Van Overdam, 2018
© Patricia Van Overdam

Sandra De Clerck is kunstenaar en docent aan de
afdeling glaskunst van het IKA Mechelen. Ze was
curator van verschillende glastentoonstellingen
in Europa en gastdocent aan universiteiten in
Europa en de VS. Haar werk bevindt zich in
privé- en museumcollecties over de hele
wereld.

Ook de beeldende kwaliteiten en technieken van het
medium komen aanbod.

Het Instituut voor Kunst en Ambacht in Mechelen (IKA) heeft een
bloeiende glasafdeling waar leerlingen zowel technische als artistieke
begeleiding krijgen. Als kennismaking met deze afdeling verkennen
we de grillige weg die glas doorheen de tijd heeft afgelegd als
materie om te creëren. We belichten ook de invloed van glas op ons
wereldbeeld, onder meer door de optica en wetenschappelijke
innovaties.

Glas is zo oud als de wereld zelf en alomtegenwoordig. Waarschijnlijk is het
zelfs aanwezig in het hele universum, aangezien het volstaat zand voldoende
te verhitten om deze substantie te verkrijgen.

Glas wordt vandaag in de eerste plaats gezien als een banaal consumptieproduct.
Het materiaal heeft nochtans een complexe en rijke geschiedenis.

SANDRA DE CLERCK

Glas, een fascinerende
materie

DO 25 april 2019 om 20.00u

€ 1,00

Prijs per ticket voor houders van
een UiTPAS met kansentarief
(een drankje inbegrepen)

Een wegbeschrijving vind je op
www.hofvanbusleyden.be/bereikbaarheid.
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Een workshop van Het Firmament
© Sofie Luyten

BEREIKBAARHEID

€ 19,20

€ 6,00
Basisprijs voor een volledige reeks
(20% korting)

Basisprijs per ticket			

NIEUWE TARIEVEN

Opgelet: Zaal Dodoens heeft een beperkte capaciteit.
Eens de zaal volzet is, sluiten we de verkoop af. Tickets
die bij UiT werden gereserveerd maar nog niet betaald,
worden doorverkocht als ze om 19u55 niet zijn opgehaald.

Als er op de avond van de lezing nog plaatsen beschikbaar
zijn, worden deze verkocht tot 19u55 aan de balie in het
Hof van Busleyden.

Museum Hof van Busleyden - Balie
Sint-Janstraat 2a, 2800 Mechelen

• aan de balie in het Museum Hof van Busleyden (enkel
ter plekke). Hier betaal je geen administratiekosten.

UiT in Mechelen
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen, T 070 22 00 08
www.uitinmechelen.be

• bij UiT in Mechelen. Je betaalt hier 2 euro administratiekosten per transactie. Wil je meerdere lezingen volgen,
dan reserveer je de tickets dus best allemaal tegelijk.

Tickets kan je op voorhand reserveren:

RESERVEREN

TICKETS

Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Slechthorenden kunnen gebruik maken van de ring
leiding.

Frederik de Merodestraat 65
2800 Mechelen
hvb@mechelen.be

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN – ZAAL DODOENS

MEER INFORMATIE:
www.hofvanbusleyden.be
hvb@mechelen.be

Soirée MuzE is een initiatief van Musea en Erfgoed
Mechelen in samenwerking met Vormingplus regio
Mechelen.

Neem plaats in Zaal Dodoens, geniet van de lezingen en
leg je vragen voor aan de sprekers. Dankzij de infomap
kan je het onderwerp van de lezingen thuis verder
uitpluizen. Laat je verleiden door de snedige vertellingen
uit de coulissen van het Mechelse erfgoed!

Van 25 april tot 13 juni sluit Soirée MuzE met HOE
MAAKT U HET? aan bij het thema van Erfgoeddag 2019.
We ontdekken hoe glaskunst geboren wordt uit zand en
hitte, en hoe de materialen en thematiek van de Besloten
Hofjes kunstenares Berlinde de Bruyckere inspireerden
tot de reeks It almost seemed a lily. De stenen van de
middeleeuwse kerken in Mechelen geven hun verhaal
prijs, terwijl het figurentheater de technieken achter de
verbeelde verhalen onthult.

Soirée MuzE neemt je mee achter de coulissen van het
Mechelse erfgoed. We nodigen telkens een deskundige
uit die je gepassioneerd én op een toegankelijke manier
vertelt over zijn of haar onderzoek. Zo maak je kennis
met de vele gezichten van erfgoed en leer je meer over
de petite histoire en de mijlpalen uit onze geschiedenis.
Elke reeks van Soirée MuzE telt vier lezingen en heeft een
centraal thema als rode draad.

Hanne Ampe is stafmedewerker bij CEMPER, Centrum voor Muzieken Podiumerfgoed (voorheen Het Firmament). Paul Contryn is
huisscenograaf, acteur en regisseur bij DE MAAN. Willem Verheyden
was tot 2013 artistiek leider van DE MAAN, is bestuurslid van
CEMPER, regisseur van tal van producties en docent aan de
academies van Aalst, Buggenhout, Gent en Mechelen.

Tijdens deze lezing bekijken we eerst hoe de immaterieel-erfgoedbril
hulp kan bieden om de toekomstkansen van het figurentheater te
vergroten. Nadien leidt moderator Roel Daenen een panelgesprek
met enkele sleutelfiguren uit de praktijk van het figurentheater.
Zo komt u te weten hoe Paul Contryn verder bouwde op de ruime
bagage aan spel- en maaktechnieken van zijn vader en grootvader.
Willem Verheyden vertelt onder meer hoe hij zijn ruime ervaring
in het figurentheater nu ook inzet als docent binnen het deeltijds
kunstonderwijs. Enkele van zijn studenten sluiten aan met een
mooie demonstratie.

Met de Conventie voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003) vestigde
UNESCO internationaal de aandacht op de kwetsbaarheid van levende praktijken,
kennis en technieken. Om hun toekomst te garanderen, vereisen ze een heel
andere omgang dan tastbaar erfgoed zoals objecten of monumenten. Het
figurentheater komt – als podiumkunstendiscipline – expliciet aan bod in
de Conventie. Want ook het figurentheater bestaat uit gespecialiseerde
vaardigheden, zoals de kunst van het maken en van het bespelen van
figuren. Dit vakmanschap wordt grotendeels mondeling en al doende
doorgeven. Het zit bij wijze van spreken in de hoofden en handen van
gepassioneerde figurentheatermensen, die het van generatie op
generatie doorgeven.

HANNE AMPE PAUL CONTRYN WILLEM VERHEYDEN

In hoofd en handen: figurentheater
als immaterieel cultureel erfgoed

DO 13 juni 2019 om 20.00u

‘It almost seemed a lily’ van Berlinde de Bruyckere
in de gelijknamige expo in Museum Hof van Busleyden
© Sophie Nuytten

Inge Van Reeth is historica en kunsthistorica. Ze legde zich toe
op de hedendaagse kunst en iconografie. Als docente Kunst- en
Cultuurbemiddeling is ze verbonden aan de Karel De Grote Hogeschool.
Daarnaast werkt ze als freelancer voor De Derde Verdieping, een
adviesbureau dat zich richt op het bemiddelen tussen museumobjecten en
publiek.

Naast de iconografische verbindingen tussen
de 16e-eeuwse retabelkasten en de hedendaagse
werken van Berlinde De Bruyckere, hebben de
tentoongestelde werken ook een uitgesproken
aandacht voor materialiteit met elkaar gemeen. In
deze lezing zoomen we in op deze parallellen en op de
manier waarop de heel verscheiden werken met elkaar in
dialoog gaan. We richten onze blik zowel op de diversiteit
aan materialen (dekens, was, dierenhuiden, hout,…) als op de
technieken die Berlinde De Bruyckere inzet.

Berlinde De Bruyckere liet zich inspireren
door topwerken uit de collectie van het
Museum Hof Van Busleyden: de Besloten
Hofjes. Het waren vooral de fragiliteit
en schoonheid van deze 16e-eeuwse
retabelkastjes die haar aangrepen.
De honderden fijn uitgewerkte zijden
bloemen in alle fases van groei en verval
deden haar denken aan de uitgebloeide
lelies die ze thuis in deze verschillende
stadia nauwkeurig gefotografeerd had.
De bloem kreeg een centrale rol in de reeks
‘It almost seemed a lily’, nu te zien in de
gelijknamige tentoonstelling in het Hof van
Busleyden.

INGE VAN REETH

Berlinde de Bruyckere
en de Besloten Hofjes. Een dialoog

DO 9 mei 2019 om 20.00u

Snedige vertellingen
uit de coulissen van het
Mechelse erfgoed
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