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Uitbundig Verleden

De Bourgondiërs door Romantische ogen
Teruggrijpen naar het verleden, het is iets van alle tijden. Net als vandaag was geschiedenis ook in de negentiende eeuw populair. Het is de eeuw waarin verschillende nieuwe
naties ontstaan en andere zich sterker gaan profileren op het internationale toneel. Tijdens de
Romantiek groeit een hernieuwde belangstelling voor de Bourgondische hertogen, van Filips
de Stoute tot de roemrijke keizer Karel.
Zo treden de vijftiende- en zestiende-eeuwse Bourgondische vorsten in verschillende Europese landen opnieuw op de voorgrond. Als de aartsvaders van de Lage Landen verschijnen ze op
schilderijen, in de literatuur en beeldhouwkunst. Maar het beeld van de vorsten verschilt sterk
van land tot land: wat vertellen ze ons over de negentiende-eeuwse visie op het verleden? En
over de manier waarop wij vandaag omgaan met onze geschiedenis?
In Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen kijk je vanuit een hedendaagse context, met een kritische blik en een veranderend perspectief naar het verleden. De
ondergrondse exporuimte van Museum Hof van Busleyden doet aan als een negentiende-eeuws monumentaal museum en toont met een zeventigtal werken het verlangen naar de
grootsheid van weleer.
Over de tentoonstelling
Museum Hof van Busleyden presenteert samen met het Monasère royal de Brou in Frankrijk
de internationale tentoonstelling Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische
ogen. Die loopt van november 2021 tot februari 2022 in Museum Hof van Busleyden.
•

drietalige tentoonstelling met meer dan 70 werken die terugblikken op de
glorieuze periode van de Bourgondiërs, door de ogen van 19e- eeuwse kunstenaars.

•

vervolg op de prestigieuze toptentoonstelling Kinderen van de Renaissance (maart - juli
2021), die meer dan 20.000 bezoekers trok.

•

bruiklenen uit onder meer het Rijksmuseum, KMSKA, Amsterdam Museum, Musée des
Beaux-Arts Dijon, Musée des Beaux-Arts Bordeaux, Musée d’Orsay en Petit Palais Paris

•

rijk geïllustreerde catalogus met de hoogtepunten van de tentoonstelling, verkrijgbaar in
Nederlands en Frans. Uitgegeven bij Uitgeverij Snoeck.

•

na afloop reist deze internationale tentoonstelling door naar onze partner in Frankrijk,
het Monastère royal de Brou in Bourg-en-Bresse. De expo loopt er in het voorjaar 2022.

Publieksaanbod
Artistiek audioverhaal (i.s.m. Het Geluidshuis)
Duik mee in de tentoonstelling met een allesbehalve-alledaagse-audiogids.
De levendige gesprekken tussen een kunstkenner, een verkoper en een kunstenaar
geven je een blik achter de schermen van de organisatie van een typisch negentiende-eeuws salon vol kunst. Dwaal mee door de monumentale ruimtes gevuld
met grote schilderijen en smakelijke anekdotes. Aan jou verteld met een ironische
knipoog naar vandaag.
Geschreven en geproduceerd door Het Geluidshuis, met de stemmen van Robbie
Cleiren, David Dermez en Marjan Deschutter.

Reflectie in het hart van de tentoonstelling
Het hart van de tentoonstelling staat in het teken van reflectie. Hoe kijken wij vandaag naar de saloncultuur van de 19-e eeuw? Naar de nationale omwentelingen en
naar het verzet ertegen? Dit luik van de expo wijst op de tegenstellingen en beeldvorming, de popularisering van cultuur en het doorleven van concepten tot op vandaag.

Rondleidingen met gids
Flaneren door een negentiende-eeuws monumentaal museum, terwijl je de uitbundige en grandioze schilderijen uit die periode bewondert? Als bezoeker kan je
meestappen in een opwindende periode uit onze geschiedenis. Onze gids neemt je
als bezoeker mee en vertelt je waarom de Bourgondiërs niet enkel nu, maar ook
twee eeuwen geleden al bijzonder populair waren. Grootse kleurrijke schilderijen
schetsen een intrigerend beeld van hoe we toen én vandaag omgaan met onze
geschiedenis.
Instaprondleiding op zondag
Elke zondagnamiddag kan je om 14 uur aansluiten bij een rondleiding met
gids. Kijk samen mee door de bril van vandaag naar de geschiedenisbeleving van het verleden. Tickets kan je online reserveren op hofvanbusleyden.be
Scholenaanbod: Bekijk het maar!
Jawel, bekijk het maar. En liefst van alle kanten, en vanuit ieders ogen. Tijdens een
interactieve rondleiding krijgen leerlingen uit de tweede en derde graad secundair
een unieke kijk op de belangrijkste sleutelfiguren uit de Bourgondische - Habsburgse periode. Waarom waren ze zo innemend en boeiend voor de schilders uit de 19de
eeuw? De leerlingen maken kennis met begrippen als heldencultus en krijgen een
spoedcursus perspectief nemen.
Curator’s talk
Curator Bart Stroobants neemt je achter de schermen en gunt je een unieke inkijk
in het creatieproces van een tentoonstelling. Laat je als smaakmaker inspireren
door dit verhaal, voor of na je bezoek aan de expo. Bekijk de curator’s talk online
via hofvanbusleyden.be
Lezingen en evenementen
Onze lezingenreeks Soirée MuZe staat helemaal in het teken van Uitbundig Verleden. Samen met experts duik je in de coulissen van het Mechelse erfgoedverhaal.
Vanaf januari in Museum Hof van Busleyden.
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Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk
geïllustreerde catalogus, uitgegeven in het
Nederlands en Frans bij Uitgeverij Snoeck. Te
koop in de museumshop vanaf 27 november.
Geschiedenis is alomtegenwoordig in het 19e-eeuwse
Europa. Oude en nieuwe naties gaan op zoek naar hun
historische wortels. Die leiden vaak naar de hertogen
van Bourgondië. Al verschilt de visie op die vorsten
sterk van land tot land. De beeldende kunsten spelen
een grote rol in de historische beeldvorming. Uitbundig
Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen ontrafelt
wat schilderijen, prenten en beelden ons vertellen over
de fascinatie (of afkeer) van 19e-eeuwse Europese vorsten,
historici, auteurs en kunstenaars voor de Bourgondiërs.
De motieven daarvoor liggen vaak opmerkelijk dicht
bij onze hedendaagse interesse voor nationale canons...
Via dit boek (her)ontdekt u het wonderlijke genre van
de historieschilderkunst, en wat roemruchte figuren als
Filips de Goede, Margareta van Oostenrijk, keizer Karel
en Jeanne d’Arc linkt aan Walter Scott, Henri Leys,
Eugène Delacroix of zelfs Napoleon Bonaparte.
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Persmateriaal
µ Beeldmateriaal
Een selectie hoge resolutie beelden van de kunstwerken die te zien zijn in de tentoonstelling Uitbundig Verleden.
> www.hofvanbusleyden.be/beeldmateriaal
µ Beeldmateriaal (vanaf 25 november)
Vanaf 25 november beelden van de tentoonstelling beschikbaar in hoge resolutie.
Contact: Lente De Vil, lente.devil@mechelen.be
µ Audiofragmenten Het Geluidshuis
Teaser van de tentoonstelling met Linde Merckpoel en fragmenten uit het audioverhaal met de stemmen van Het Geluidshuis.
µ Catalogus Uitbundig Verleden
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus in Nederlands en Frans. U kan een
recensie-exemplaar opvragen bij Lente De Vil, lente.devil@mechelen.be

Afbeeldingsrecht pers
In de tentoonstelling gelden strikte regels rond de afbeelding van bepaalde
werken. Slechts enkele kunstwerken mogen gefilmd/gefotografeerd worden door
pers. Volgende kunstwerken mogen wél van dichtbij gefotografeerd worden, alle
andere niet. Algemene zaalzichten zijn uiteraard wel toegelaten.

µ Sophie Rude

µ Anton Petter

µ Isidore Patrois

De hertogin van Bourgondië (Isabelle van Portugal) gearresteerd
aan de poorten van Brugge ©
Musée des Beaux-Arts de Dijon /
François Jay

Ontmoeting van Maximiliaan van
Oostenrijk en Maria van Bourgondië in Gent in 1477 © Neue
Galerie Graz Universalmuseum
Joanneum

Jeanne d’Arc gevangengenomen
in Compiègne © Musée des Beaux-Arts Orléans

µ Frans Vinck

µ Willem Geets

Keizer Karel bij de Eerste Steenlegging van de uitbreiding van de
Antwerpse Kathedraal in 1521 ©
Werner Wieland Verzameling

Voorstudie voor “Poppenspel
aan het Hof van Margareta van
Oostenrijk” © Museum Hof van
Busleyden

µ Data

µ Adres

Uitbundig Verleden is te zien van 27 november 2021 tot 27 februari 2022

Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65
2800 Mechelen

µ Tickets
Online tickets reserveren via
www.hofvanbusleyden.be
µ Tarieven en openingsuren
Bekijk de tarieven en openingsuren op de
website van het museum

Contact
Kristl Strubbe
Directeur Museum Hof van Busleyden
kristl.strubbe@mechelen.be
+32 486 22 68 57

µ Meer info
www.hofvanbusleyden.be

