
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Brussel, 20 oktober 2016 

 

’Recollection – Art & Fashion’ 

Belfius Art Collection meets Belgian fashion designers 

Van 22 oktober 2016 tot 23 april 2017 

   

 

Een verrassende ontmoeting tussen kunst en mode in de top van de Belfius-toren!             

De tentoonstelling ’RECOLLECTION – ART & FASHION’ biedt de bezoekers van de 

Belfius Art Gallery een nieuwe kijk op de Belfius Art Collection door de 

kruisbestuiving met Belgische modeontwerpers. Een zestigtal werken van Belgische 

kunstenaars, zoals Rubens, Pourbus, Théo Van Rysselberghe, Jef Verheyen, Jo 

Delahaut en Rinus Van de Velde gaan in dialoog met representatieve stukken uit het 

ModeMuseum Antwerpen, uit privécollecties of met originele ontwerpen van de 

nieuwe generatie stylisten. Een echte herinterpretatie van de Belfius-collectie en een 

eerbetoon aan de Belgische modeontwerpers, met KRJST Studio als decorbouwer.   

Op de 32e verdieping van de Belfius-toren, in hartje Brussel, bevindt zich de Belfius Art Gallery, die 

een jaar geleden feestelijk werd geopend. Tijdens de vorige tentoonsteling (van oktober 2015 tot april 

2016) gewijd aan vijf eeuwen Belgische kunst konden al meer dan 10.000 bezoekers een (klein) 

gedeelte van de 4.300 stukken uit de Belfius-collectie (her)ontdekken.   

Om de collectie zo dicht mogelijk bij het publiek te brengen, opent Belfius vanaf deze zaterdag, 22 

oktober,  voor het achtste opeenvolgende jaar de deuren van zijn galerie. De nieuwe tentoonstelling, 

‘RECOLLECTION – ART & FASHION’ is een originele kennismaking tussen werken van grote 

Belgische kunstenaars uit de Belfius-collectie van de 16e tot de 21e eeuw en modeontwerpen van 

bekende Belgische stylisten, zoals Veronique Branquinho, Walter Van Beyrendonck, Dirk Van Saene, 
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Bernard Willhelm, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Christian Wijnants en Jean-Paul 

Lespagnard. Daarnaast geeft Belfius – via een parternership met het MAD Brussels en een 

samenwerking met Flanders Fashion Institute – ook een aantal stylisten van de jonge generatie de 

unieke kans om onuitgegeven silhouetten te vervaardigen die rechtstreeks geïnspireerd zijn op een 

kunstenaar of stroming uit de Belfius-collectie. Een uitstekende gelegenheid om de aandacht te 

vestigen op de artistieke uitstraling van de ontwerpen waarmee onze modescholen internationale 

naam en faam hebben verworven. Werkten hieraan mee: Marie-Sophie Beinke, KRJST, Gioia 

Seghers, Kim Stumpf, Doriane van Overeem en Pierre-Antoine Vettorello.  

Recollection is wat in het geheugen wordt opgeroepen 

 

De tentoonstelling ‘RECOLLECTION – ART & FASHION’ is als een onderdompeling in een 

denkbeeldige Tuin van Eden. Sommige dingen die men vroeger heeft beleefd, duiken weer in een 

andere vorm op en worden onderling met elkaar geassocieerd door gemeenschappelijke vormen, 

kleuren of ideeën. Kunst en mode: deze twee expressievormen gaan de interactie aan om de 

zintuigen te prikkelen en de bezoeker te laten zien welke drijfveren, los van het genre, aan de basis 

liggen van het scheppingswerk. Of het nu gaat om vormen of kleuren, sculpturen of geweven stoffen, 

kledingstukken of schilderijen. De tentoonstelling laat de bezoeker laveren tussen verbeelding en 

werkelijkheid. 

Praktisch 

De tentoonstelling ‘RECOLLECTION – ART & FASHION’ loopt nog tot 23 april 2017 in de Belfius Art 

Gallery. Individuele bezoeken zonder gids, rondleidingen met een gids van de Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten en bezoeken met audiodescriptie voor blinden en slechtzienden zijn mogelijk. De 

galerie is open voor het publiek op 22-10-2016, 5-11-2016, 19-11-2016, 30-11-2016 (‘after work’ 

opening van 18 tot 22 uur), 3-12-2016, 17-12-2016, 14-1-2017, 28-1-2017, 29-1-2017, 18-2-2017, 11-

3-2017, 25-3-2017, 8-4-2017, 22-4-2017, en 23-4-2017. Meer info en inschrijven (verplicht) via 

https://www.belfius-art-collection.be/be-nl/de-galerij. 

De opening van de tentoonstelling valt samen met de start van het evenement Young & MAD 

(http://mad.brussels/nl/event/young-and-mad?returnto=) tijdens het weekend van 20 tot 23 oktober 

2016. 

https://www.belfius-art-collection.be/be-nl/de-galerij
http://mad.brussels/nl/event/young-and-mad?returnto
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Binnenkort kunnen liefhebbers van kunst en styling ook opnieuw ‘virtueel’ de tentoongestelde werken 

ontdekken op onze website belfius.be/art. 

 

Een honderdtal werken in bruikleen 

Naast de tentoonstelling ‘RECOLLECTION – ART & FASHION’ in de  Belfius Art Gallery, worden 

steeds meer stukken uit de Belfius-collectie in bruikleen gegeven aan andere musea en instellingen in 

België en de naburige landen. Zo zijn werken uit de collectie momenteel te bezichtigen in de 

tentoonstellingen:  

 B.LAST – De naschok van het abstracte (Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk Oostende) 

 Verhaeren verbeeld (MSK Gent)         

 L'odyssée des animaux (Musée de Flandre, Kassel, Frankrijk)  

 Schaf und Ruder / Wool and Water (Kunsthalle Düsseldorf, Duitsland)  

 Rik Wouters & het huiselijk utopia (MoMu, Antwerpen), Zot Geweld/Dwaze Maagd (Museum 

Hof van Busleyden)  

 Voor God en Geld. Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden (Provinciaal Cultuurcentrum 

Caermersklooster, Gent)  

 HomoMigratus, comprendre les migrations humaines (Musée de la Vie wallonne, Luik)                                    

 

Onlangs lanceerden we een driemaandelijkse newsletter met alle nieuwtjes over de Belfius-collectie, 

onze tentoonstellingen en bruiklenen. U kunt gratis inschrijven op deze nieuwsbrief via 

https://www.belfius-art-collection.be/be-nl/newsletter. Onze Instagram-account #belfiusartcollection 

neemt je mee achter de schermen van de collectie.  

 

Perscontacten  

Ulrike Pommee  

ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be  

02 222 02 57 

www.belfius.com 

 

 

  

http://www.mskgent.be/fr/expositions/emile-verhaeren/emile-verhaeren
http://www.kunsthalle-duesseldorf.de/index.php?id=399
https://www.belfius-art-collection.be/be-nl/newsletter

