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Museumbezoek

Art Center Hugo Voeten
Zondag 16 september 2012
14.00 uur
Beste,
Sinds begin 2012 is Herentals een opmerkelijk icoon rijker.
Langs het Kempisch kanaal werd een oude graanfabriek “De Bloemmolens”, die dateert uit de
jaren 1950, met respect voor de industriële architectuur omgevormd tot een originele
tentoonstellingsruimte. Op de negen niveaus en de 5000 vierkante meter van dit nieuwe museum
bracht collectioneur Hugo Voeten, voormalige eigenaar van de voedingsketen Cash & Fresh, een
gedeelte van zijn verzameling onder.
De verzameling die zeker een bezoek waard is omvat :
• Een van de grootste verzamelingen Bulgaarse kunst buiten Bulgarije.
• Een belangrijke collectie kunst van ca. 1880 tot vandaag, met internationale namen als
Auguste Rodin, Aristide Maillol, Arno Breker, Käthe Kollwitz, François Pompon en
Fernando Botero. Ook Vlamingen/Belgen als Rik Wouters, Frans Masereel, Jozef Cantré,
Félicien Rops en Léon Spilliaert krijgen hun plaats.
• Ook actuele kunst ontbreekt niet. Het privémuseum herbergt werken van o.a. Gilles
Barbier, Amy Sillman, Ai WeiWei, Antoni Tàpies, Jan Van Munster, Joseph Havel, Marc
Fromm en Panamarenko. Twee bijzonder recente installaties van Michal Rovner en Daniel
Canogar zijn zeker de moeite waard.
Sedert de opening in april van dit jaar worden de deuren plat gelopen.
Virtueel krijg je een voorsmaakje van wat er te
www.hugovoeten.org/artcenter/
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Voor wie nog niet de gelegenheid had het museum te bezoeken hebben wij een groepsbezoek
gereserveerd. Gedurende de twee uur durende rondleiding zal de gids Bart Michiels,
coördinator van het museum, ons deskundig begeleiden in de ontdekking van al dat moois.
Wij spreken af om 13.50 uur aan de ingang van het museum, Vennen 23. Het museum is met de
wagen het best bereikbaar via de ventweg van de Aarschotseweg.
Omdat de groep beperkt is vragen we in te schrijven door een seintje te geven aan een van
onderstaande bestuursleden ; inschrijving is definitief door storten van 15€ op onderstaande
rekening met vermelding “art center”.
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