Sacrée architecture !
La passion d’un collectionneur
Une collection n’existe pas sans passion… Sacrée Architecture ! présentera pour la première
fois au public une collection à laquelle un homme a consacré plus de quarante années de
sa vie. Lui qui rêvait de devenir architecte s’est pris de passion pour les tableaux flamands et
hollandais des XVIe et XVIIe siècles représentant des intérieurs d’églises en perspective,
véritable défi pour l’artiste !
À la fin du XVIe siècle alors que la controverse entre protestants et catholiques est vive, en
pleine fougue baroque, des artistes inventent une nouvelle manière de suggérer le divin. Ils
donnent alors à voir des églises grandioses et lumineuses aux lignes architecturales
majestueuses, sublimes de spiritualité. Sans omettre pour autant les scènes de la vie
quotidienne qui s’y déroulent avec hommes, femmes, enfants et animaux… reliant ainsi le
monde terrestre à l’univers céleste.

Heilige Architectuur !
De passie van een verzamelaar
Zonder passie kan een collectie niet bestaan… Heilige Architectuur! presenteert het publiek
voor het eerst een collectie waar een man meer dan veertig jaar van zijn leven aan gewijd
heeft. Hij, die droomde architect te worden, vatte een passie op voor Vlaamse en
Hollandse schilderijen uit de 16e en 17e eeuw die kerkinterieurs in perspectief toonden, een
ware uitdaging voor de kunstenaar!
Aan het einde van de 16e eeuw, wanneer de controverse tussen protestanten en katholieken
hoog opgelaaid is, op een moment waarop de barok zijn hoogtepunt beleeft, vinden
kunstenaars een nieuwe manier uit om het goddelijke voor te stellen. Zij tonen grandioze,
helder verlichte kerken met statige bouwkundige lijnen en een sublieme spiritualiteit. Zonder
echter de taferelen van het dagelijkse leven te vergeten die hier plaatsvinden, met mannen,
vrouwen, kinderen en dieren... waarmee het aardse leven met de hemelse wereld
verbonden wordt.

Individuels / Familles
6€ - Gratuit pour les moins de 26 ans
Audioguide 2€

Individuen / Families
6€/pp - Gratis < 26 jaar
Audiogids 2€/pp (NL)

Groupes
4€ à partir de 10 personnes (sans guide)
Visite guidée (max. 25 personnes)
130€ (1h), 175€ (1h30), 200€ (2h)
Sur réservation
Les guides extérieurs sont acceptés sous
condition. Parking autocars : Place
Vandamme, Cassel

Groepen volwassenen
4€/pp vanaf 10 personen (zonder gids)
Rondleiding met gids (NL) (max. 25 pers/gids)
130€ (1 uur), 175€ (1.30 uur), 200€ (2 uur)
Na reservatie
Externe gidsen zijn op aanvraag toegestaan.
Parking autocars: Vandamme plein Cassel

Ouvert du mardi au vendredi
10h >12h30 / 14h > 18h
Samedi et dimanche
10h > 18h

Geopend dinsdag t.e.m vrijdag
10u >12u30 / 14u > 18u
Zaterdag en zondag
10u > 18u
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