
Programma VLAST 8 januari 2019 

 

11:00 uur: Berlijn 1912-1932 
Verzamelpunt: Hoofdingang Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,  

Oldmastermuseum, Regentschapsstraat  3, Brussel, hoofdingang 

 
 

Het Berlijn van de jaren 20, een 

mythische en kosmopolitische 

metropool, onderging een ongeziene 

transformatie. De sociale, politieke en 

technologische veranderingen 

brachten een heuse omwenteling 

teweeg in de naoorlogse maatschappij 

en kunstwereld. 

  

“Berlijn 1912-1932” zet deze cruciale periode in de 
schijnwerpers. Vertrekkend vanuit een Belgisch 
standpunt ten opzichte van de Duitse kunstwereld, 
focust de tentoonstelling op een dagelijkse realiteit die 
schommelt tussen crisis en utopie, ravage en euforie, 
ellende en decadentie. Deze “Golden Twenties” 

komen weer tot leven via 200 werken van belangrijke kunstenaars als Otto Dix, Raoul 
Hausmann, Ernst Ludwig Kirchner, Kazimir Malevich, Aleksandr Rodchenko, Max 
Beckmann, George Grosz, Hannah Höch… 

Laat je meeslepen door schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, foto’s, films en 
architectuurelementen en ontdek één van de meest fascinerende periodes uit onze 
geschiedenis. 

 

12:30 uur: Lunch in het MIM 
Verzamelpunt: Hoofdingang, Muziekinstrumentenmuseum, 

Hofberg 2, 1000 Brussel 

(Het restaurant bevindt zich op de bovenste verdieping) 

 

 

Opmerking: De lunch is betalend ter plaatse. Het 

lunchmenu bedraagt 13 euro.  

 

http://www.kvab.be/fondsprijzen.aspx


 

 

15:00 uur; Beyond Klimt 

NEW HORIZONS IN CENTRAL EUROPE, 1914-1938 
Verzamelpunt: Hoofdingang, Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR), Ravensteinstraat 23, 

1000 Brussel 

 

 

Het einde van WOI en het Oostenrijks-
Hongaarse Rijk betekende ook de revival 
van omvangrijke ontwikkelingen in de 
kunst. Politieke en economische 
verschuivingen brachten artistieke 
migraties, nieuwe ideeën en perspectieven 
op gang. 

Kunstenaars 
stampten nieuwe 
netwerken uit de 
grond, ontmoetten 
elkaar in kunstcentra 

en internationale verenigingen en 
communiceerden via tijdschriften over 
politieke grenzen heen. Ze plaatsten hun 
artistieke identiteit boven hun nationaliteit. 
In deze tentoonstelling bekijk je de 
Centraal-Europese gebieden in volle 
verandering door de blik van Gustav Klimt, 
Josef Capek, Egon Schiele, Oskar 
Kokoschka, László Moholy-Nagy en 75 
andere kunstenaars. 
 
 
 
 
 
 

Meer info: Vlaamse Academische Stem | Hertogsstraat 1 | 1000 Brussel  
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