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BELGUNIQUE: HET BELVUE MUSEUM
RICHT DE SPOTS OP BELGISCH DESIGN
Van 26 tot 28 oktober presenteren een twintigtal Belgische designers een unieke creatie
waarvoor zij zich lieten inspireren door een voorwerp uit het museum. Via een
tentoonstelling van deze werken en een markt met de ontwerpers brengt het museum
over België en zijn geschiedenis eer aan de dynamiek en de creativiteit van de vele
talenten in ons land.
Een weekend lang biedt het BELvue zijn bezoekers de kans om kennis te maken met
Belgisch design van gisteren en vandaag. Het museum werkt hiervoor samen met
belgunique.be, een platform dat meer dan 130 Belgische ontwerpers vertegenwoordigt. Een
twintigtal talenten stortten zich in het avontuur en lieten zich inspireren door een voorwerp dat
in het museum te zien is.
Marie en Thibaut van het atelier Watt brengen bijvoorbeeld een alternatieve versie van de FNmotorfiets uit 1905 in de vorm van een loopfiets uit 100% recycleerbaar hout, waarmee ze hun
inzet voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen tonen. De inktpot en de pluim van
Leopold I krijgen een antwoord in de pen van Luxpen, officieel leverancier van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. We vinden er ook een moderne versie van het regenkapje dat heel
populair was bij vrouwen in de jaren 1960, een tekening van een Delvaux-handtas, vazen in
ceramiek die verwijzen naar die van Charles Catteau of juwelen geïnspireerd door de lucifers
van het bekende merk Union Match.
Elke creatie is uniek en wordt zo dicht mogelijk bij het overeenstemmende voorwerp in het
museum tentoongesteld. Een brochure die aan het onthaal te krijgen is, nodigt de bezoeker
uit om de Belgische talenten en hun werk te ontdekken.
Om het weekend goed in te zetten, blijft het museum open met een nocturne tot 22.00 uur en
is er ook een markt met de ontwerpers van het platform belgunique.be. Een mooie
gelegenheid om de kunstenaars te ontmoeten en wellicht ook al een cadeautje voor de
eindejaarsperiode aan te schaffen.

Praktische inlichtingen
Belgunique @ BELvue
Tentoonstelling van de creaties in het museum
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Vrijdag 26 oktober van 17.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober van 10.00 tot 18.00 uur
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Lijst van de ontwerpers en van het werk in het museum waarop ze zich hebben geïnspireerd:
Ontwerper

Gekozen werk in het museum

Hello August

Een set speelkaarten

LuxPen

Inktpot en pluim van Leopold I (zaal
Democratie)

Studio Ellefant

Bonbonnière van Martougin

Oksana

Stoelen

Dominique Dufait

Kroonkurken van bierflesjes

The Illustrationist

Union Match lucifers

Adadore

Regenkapje

Atelier Ode

Kassei

Atelier Watt

Motorfiets

Awardt

Dweil

KDWoodlight

Lamp (zaal Solidariteit)

Tinika

Delvaux-handtas

J-Oké

Art-decovazen van Charles Catteau voor
Bosch

Esprit de sable

Nylonkous

Karooz

Rubber

A.RM

Huizen van marmer

Nora Nuyts

Jeneverfles

Tricot belge

Vest (zaal Welvaart)
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Het restaurant Les Filles blijft open voor de nocturne op vrijdag en
biedt een aperitiefformule aan.
Prijs: Toegangsticket voor het museum tegen het gebruikelijke
tarief (7 € volwassenen, 6 € senioren, 5 € 18-25 jaar, gratis -18
jaar)
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Markt met de ontwerpers





Vrijdag 26 oktober van 17.00 tot 22.00 uur
Een aantal ontwerpers van het platform belgunique.be zullen aanwezig zijn om hun
voorwerpen te verkopen (LuxPen, Oksana, The Illustrationist, Adadore, Atelier Ode, JOké, Tricot belge,…)
Gratis toegang

Meer inlichtingen over het event Belgunique @ BELvue:
https://www.belvue.be/fr/activities/activite/belgunique-belvue
Meer inlichtingen over de talenten en hun werk: www.belgunique.be

Contactpersoon voor de pers:
Contact presse :
musée BELvue
Place des Palais 7
1000 Bruxelles
info@belvue.be
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Musée BELvue
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

Belgunique
Sofie Smolders
sofie@belgunique.be
t: +32 (0)495 24 27 81

