UITSTAP RIJSEL
In het spoor van Alberto Giacometti - Van vrijdag 15 tot zaterdag 16 maart 2019
In samenwerking met prof. Michel FLAMEE
In het voorjaar van 2019 brengt het LaM (
d’art moderne, d’a c n m a n d’art
brut) een eerbetoon aan een kunstenaar die tot de grootsten van de 20e eeuw wordt gerekend: Alberto Giacometti. Voor deze bijzondere overzichtstentoonstelling worden meer dan 150 kunstwerken bijeengebracht
in een origineel traject rond de legendarische grondleggers van de geschiedenis van de moderne kunst.
Deze zeer gegeerde meesterwerken worden aangevuld met werken in uitzonderlijk bruikleen, die de unieke
artistieke loopbaan van Giacometti illustreren. Bovendien werd het museum voor deze gelegenheid speciaal
getransformeerd.
Dit evenement is een perfecte aanvulling op de reis die de FUS organiseerde naar Sils Maria, Stampa, zijn
geboorteplaats en Zürich.
Blijvend in de sfeer van de moderniteit maken we van deze gelegenheid gebruik om de villa Cavrois te bezoeken. De villa Cavrois werd tussen 1929 en 1932 in Croix ontworpen en gebouwd, als architecturaal manifest voor Paul Cavrois, textielindustrieel uit het Noorden, en zijn gezin. De villa was het werk van de architect Robert Mallet-Stevens, die overigens ook bouwwerken ontwierp voor mecenassen van Alberto Giacometti. In 1990 werd dit modernistisch kasteel geklasseerd als historisch monument dankzij de mobilisatie
van de burgers, en in 2001 werd het verworven door de staat. In 2003 startte de DRAC Nord-Pas-de Calais
met gigantische restauratiewerkzaamheden, waardoor dit monument sinds 2015 voor het publiek toegankelijk is.
We vatten ons mini-weekendje aan op vrijdagnamiddag en spreken rond 17:00 af in het hotel te Lille / Rijsel.
Een overnachting met ontbijt, diner op vrijdagavond en lunch op zaterdag zijn inbegrepen. Verplaatsing voor
de bezoeken op zaterdag wordt voorzien. Ieder regelt eigen transport naar Rijsel/Lille.
Praktische details (prijs en inschrijvingsmodaliteiten) volgen snel.
1. vrijdagnamiddag 17:00 Lille aan het hotel zijn;
2. zaterdag 10u30 LAM – lunch - 15u00 Cavrois - terug naar Lille

