
BRUSSEL VERWELKOMT 
“CLAUDE MONET, EEN TOTAALBELEVING”

VANAF 30 NOVEMBER  
IN DE HORTAGALERIJ (CENTRAAL STATION) 

Binnenkort kan u het œuvre van’s werelds bekendste impressionist Claude Monet voor uw 
ogen tot leven zien komen. U wordt letterlijk ondergedompeld in meer dan 300 meesterwer-
ken van Monet en beleeft daarmee een overweldigende ervaring, dankzij mapping en virtual 
reality (VR). “Claude Monet, een totaalbeleving” is een perfect huwelijk tussen kunst en 
technologie. Exhibition Hub, een Brussels bedrijf gespecialiseerd in de creatie en productie 
van immersieve tentoonstellingen, nodigt u uit op een unieke artistieke trip.  

Nadat “Claude Monet, een totaalbeleving” onlangs furore 
maakte in Barcelona, komt de tentoonstelling zich vanaf 30 
november met hetzelfde elan installeren in de Hortagalerij 
in Brussel – op 200 meter van de Grote Markt. Vertrek mee 
op een uitzonderlijke ontdekkingsreis door de werken en 
het leven van de meester die slechts oog had voor één ding: 
het licht. Laat uw zintuigen de vrije loop! 

Volgens Philippe Close, burgemeester van Brussel, is deze 
tentoonstelling een uniek evenement en een echte troef 
voor de stad: 
“Immersieve tentoonstellingen maken het mogelijk om grote 

kunstenaars op een nieuwe manier te leren kennen. Door 
de innovatieve wisselwerking tussen cultuur en technolo-
gie ontstaan hoogst unieke ervaringen waarin de geheimen 
van kunstwerken voor uw ogen worden blootgelegd. Exhi-
bition Hub is hier met glans in geslaagd. Daarom ben ik ook 
zo tevreden dat het bedrijf zich hier kwam vestigen, in de 
hoofdstad van 500 miljoen Europeanen. Een zeer moeie 
aanwinst voor onze prachtige stad!”
 
Exhibition Hub heeft jarenlange ervaring met het organise-
ren van immersieve tentoonstellingen en heeft zich nu met 
veel enthousiasme toegespitst op de werken van Claude 
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Monet, stichter en voortrekker van het impressionnisme. De 
tentoonstellingen willen allesbehalve de plaats innemen van 
de musea, plaatsen waar geschiedenis en cultuur worden 
overgedragen. Met deze ervaring wil Exhibition Hub ech-
ter een groter doelpubliek aanspreken dat niet noodzake- 
lijkerwijs gewoon is musea te bezoeken. Mensen kunnen op 
een vernieuwende manier kennismaken met kunst. 

Reizen en de zoektocht naar licht  
 
De tentoonstelling neemt ons mee naar de plaatsen die 
Claude Monet tijdens zijn leven bezocht. Hij ging onder an-
dere schilderen in Rouen, Antibes, Belle-Île-en-Mer, Bordi-
ghera in Italië, Oslo en ook Venetië... Monet leefde ook een 
tijdje in Madrid maar daar heeft hij zijn schildersezel niet 
gebruikt. Al deze omzwervingen en zijn unieke kijk op het 
licht vormen de rode draad van de expo. Het licht dat dank-
zij hem zo vele gedaanten aanneemt, waarvoor de “Vrouw 
met parasol” zich afschermt of waarin we de “Klaprozen” in 
hun mooiste kleurenpracht ontdekken.
 
Een ding is duidelijk: Monet is geobsedeerd door licht. In die 
mate dat hij de kathedraal van Rouen wel veertig keer gaat 
schilderen, vanuit verschillende perspectieven maar voor-
al op verschillende momenten van de dag. Hij maakt ook 
reeksen van schilderijen waarin het Parlement van Londen 
en het station Saint-Lazare worden weergegeven. Al deze 
werken worden tijdens de tentoonstelling driedimensionaal 
voorgesteld zodat de bezoekers zonder enige begrenzing 
kunnen genieten van hun pure schoonheid...
 
In mei 1883 koopt Monet het domein Clos Normand de Gi-
verny waarin hij een prachtige en weelderige tuin aanlegt. 
Hierin vindt de schilder een vernieuwde bron van inspiratie 
en wordt zijn fascinatie voor het daglicht alleen maar uit-
bundiger. De weerslag hiervan vinden we terug in zijn ver-
schillende schilderijen van bruggen, waaronder zijn bekende 
werk “Bassin aux nymphéas, harmonie verte” met de zoge-
naamde Japanse brug. Zijn prachtige landgoed wordt ter 
gelegenheid van de tentoonstelling digitaal gereconstrueerd 
en voor uw ogen tot leven gebracht. We zien de wind die de 
bladeren doet opwaaien, de trillende vleugels van de sier-
lijke libellen tot en met de karpers die rustig rondzwemmen 

in vijver… met als eindpunt de bekende brug in al haar glo-
rie, waar de bezoekers tijdens de tentoonstelling een selfie 
kunnen nemen. 

Technologie zonder grenzen 
 
Dit technologisch hoogstandje kwam tot stand naar aanlei-
ding van een wedstrijd uitgeschreven door de firma Dirty 
Monitor uit Charleroi, gespecialiseerd in mapping en au-
diovisuele producties. In samenwerking met de organisator 
van het evenement Mario Iacampo hebben de experten van 
Dirty Monitor een selectie gemaakt van 300 meesterwerken 
van Monet. Ze gebruikten niet minder dan 100.000 afbeel-
dingen om zijn werk te animeren op de 60 projectoren. De 
werken worden afgebeeld op muren, maar ook op de grond, 
soms heel grandioos, soms eerder ingetogen, soms op grote 
schaal en dan weer in kleiner formaat. 
 
Daarnaast werden verschillende plaatsen uit zijn werken in 
3D gecreëerd om er de schilderijen mee te animeren, op 
maat van de plaatsen waar de tentoonstelling onderdak 
vindt. In die zin is de Hortagalerij met zijn grote trappen en 
twee verdiepingen de perfecte gastheer: de mogelijkheden 
om er te spelen met perspectief en diepte zijn nagenoeg on-
beperkt. Bovendien kan het publiek de levende kunstwerken 
vanuit de hoogte bewonderen. Qua toegankelijkheid is de 
Hortagalerij ook een voltreffer: het ligt in het hart van de 
stad, op enkele meters van het Centraal Station. 
 
“Claude Monet, een totaalbeleving” kan je ook virtueel be-
leven. Zet de speciale bril op en de Franse meester neemt u 
mee op een 10 minuten durende wandeling in virtual reality 
(VR). Zo wordt de ervaring nog intenser. In de laatste zaal 
van de tentoonstelling komt de bezoeker meer te weten over 
leven en het werk van de schilder. 

“Claude Monet, een totaalbeleving” is vanaf 30 november 
te bewonderen in Brussel. Iedereen is er meer dan welkom: 
zowel de grootste fans van de kunstenaar als diegenen die 
zijn iconische werken willen leren kennen. We garanderen 
u alvast dat zijn overweldigend erfgoed na uw bezoek geen 
geheimen meer zal hebben. 
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