Tentoonstelling : BEYOND KLIMT
BOZAR Brussel

5 januari 2019 om 14.45 u.

De KPSK organiseert een bezoek mèt gids aan deze tentoonstelling op zaterdag 5 januari 2019
in het Paleis voor Schone Kunsten
(BOZAR) te Brussel.
Het einde van WOI en het OostenrijksHongaarse Rijk betekende ook een
revival van omvangrijke ontwikkelingen
in de kunst. Politeke en economische
verschuivingen brachten artsteke
migrates, nieuwe ideeen en
perspecteven op gang. Kunstenaars
stampten nieuwe netwerken uit de
grond, ontmoeten elkaar in kunstcentra en internatonale verenigingen
en communiceerden via tjdschriien
over politeke grenzen heen.
Ze plaatsten hun artsteke identteit
boven hun natonaliteit.
In deze tentoonstelling bekijk je de
Centraal-Europese gebieden in volle
verandering door de blik van Gustav
Klimt, Josef Capek, Egon Schiele, Oskar
Kokoschka, Laszlo Moholy-Nagy en 75
andere kunstenaars.

Praktische informatie :
Samenkomst : aan de ingang van BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten te Brussel om 14.45 uur.
Vervoer : eigen vervoer. Maximaal 30 deelnemers (gids).
. - auto : op een zaterdag kan men Brussel tamelijk vlot bereiken met de auto.
Op dit ogenblik kan men parkeren in de Koningsstraat te Brussel, aan het Warandepark.
. - trein : vertrek te Beveren om 12.43 uur – overstappen in Berchem –
Vertrek in Berchem : 13.14 u. – aankomst in Brussel-Centraal : 13.58 u. Begeleiding : Hugo Piqueur.
Wie bereid is om een vroegere trein te nemen kan, vooraf, onder leiding van Jan Weyers, een bezoek
brengen aan de ondergrondse resten van het Coudenberg Paleis en de ondergrondse Middeleeuwse
straat van Brussel. Er zal eveneens gelegenheid zijn voor een kofe en/of snack.
Wie daaraan wenst deel te nemen, vertrekt met de trein in Beveren om 11.43 uur.
(aankomst in Brussel-Centraal om 12.58 uur). Inkom Coudenberg Paleis : 6 €.
Inschrijving door stortng van 26 € (niet leden 30 EUR) (= inkom + gids ) op rekening
KPSK BE14 4153 0021 2183 met vermelding : KLIMT. (Deelnemers aan ondergronds Brussel 6 € extra)
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/0118/19/19/expobbeyondbklimtbtoontbrelatiebtussenbkunstbenbpolitiek/

