
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Brussel, 6 december 2016 

 

Belfius Art Gallery : « Recollection – Art & Fashion »  

Speciaal aangepaste rondleidingen 
voor blinden en slechtzienden vanaf 17 december 

 

   
 

Om zijn verzameling kunstwerken zo veel mogelijk open te stellen voor iedereen, biedt Belfius 
vanaf zaterdag 17 december rondleidingen aan op zijn tentoonstelling “Recollection – Art & 
Fashion” die speciaal afgestemd zijn op een publiek van slechtzienden. 
 
De tentoonstelling wil een originele dialoog tot stand brengen tussen kunst en mode. De kunstenaars 
van de Belfius Art Collection van Pieter Pourbus via Jo Delahaut tot Rinus Van de Velde, worden er in 
verband gebracht met silhouetten die onder meer afkomstig zijn uit collecties van het ModeMuseum 
van Antwerpen (met Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Véronique Branquinho enz.) en 
originele creaties van de nieuwe generatie stylisten (Marie-Sophie Beinke, KRJST, Gioia Seghers, 
Kim Stumpf, Doriane Van Overeem en Pierre-Antoine Vettorello). 
De speciaal aangepaste rondleidingen zijn bedoeld voor groepen van 10 slechtzienden die 'op de tast' 
kunnen kennismaken met deze tentoonstelling en/of van de speciaal daartoe opgeleide gidsen een 
aangepaste beschrijving krijgen. De rondleidingen kwamen tot stand in samenwerking met de vzw's 
Audioscenic en Culturama 
 
De rondleidingen zijn volledig gratis en vinden plaats op zaterdag 17 december, 28 januari en 11 
maart om 11 uur in het Nederlands en op zaterdag 3 december, 28 januari en 11 maart om 15.30 uur 
in het Frans in de Belfius Art Gallery op de 32ste verdieping van de Belfius Tower, aan het Rogierplein 
in Brussel. 
 
Belfius wil aan personen die hun gezichtsvermogen volledig of gedeeltelijk hebben verloren, of die 
gewoon slecht zien, de kans geven om ook kennis te maken met zijn kunstverzameling, wat concreet 
uiting geeft aan zijn engagement om een echte meerwaarde te bieden aan de samenleving. 
 
Inlichtingen en inschrijvingen binnen de limieten van de beschikbare plaatsen via de website van de 
Belfius Art Collection. 
 
Voor meer info over de kunstverzameling van Belfius: https://www.belfius-art-collection.be/be-nl 
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