“Encounter & Contrast - Contemporary art meets the beguinage collection”
Art movements are universal. Contemporary artists often work around the same themes as
their colleagues centuries ago. 'Encounter & Contrast' deals with this and sets religious art
from the Beguinage Museum against modern works from different art movements. The result
is striking, sometimes contrary, always confrontational.
Combining old and new in museums happens more often, but for the Beguinage Museum
such a direct matching is extra special. Bear in mind, that the objects in this museum have
been in daily use or have been of religious importance for the beguines. For a museum
public, however, the artistic aspect is also important. The 'encounter' between artists from
different periods and styles makes it even more interesting for visitors.
Some works are by Josef Jan Michnia. This Polish-German artist made 33 colorful oil
paintings with important events from the life of Jesus. Eight are shown as counterparts of the
traditional museum collection. The local priest and artist Remi Lens (†) is also given a place
in the exhibition with his poignant crucifixion series.
Other modern artists that are exhibited are Jacques Frenken (popart), Hugo Kaagman
(graffiti), Ria van Oosten (sculptor) and Peter Hofland (popart). Their penetrating works,
newly designed sculptures or revamped saints' images tell stories about people and faith or
give us cause to revisit the church's visual tradition.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In 2018 the beguinage will celebrate 20 years of UNESCO World Heritage. The exhibition is
part of the celebrations.
Activities calendar:
• 27 May: Festive inauguration of the renovated beguinage
• 1 July - 31 August: Free access every Wednesday
• 9 September: Heritage Day and Curio market by the Residents Association Begijnhof
• September 16: Opening of the Cultural Season in the Warandeplein with a re-enactment of
the daily life of the beguines in the garden
• December: Concert with Beguine Songs by Psallentes - Beguinage Church
• 24 December: Festive performance of 'Candles in the Beguinage'
Beguinage Museum, Begijnhof 56, B-2300 Turnhout
www.begijnhofmuseum.be - begijnhofmuseum@turnhout.be
Facebook - Instagram - Twitter: Museums Turnhout
PRACTICAL INFORMATION
Opening hours
Tuesday to Saturday: 14.00-17.00
Sunday: 11.00-17.00
Closed, every Monday, 1-2 January & 25-26 December
Access
Ticket: 5 euro - concession rate: 3 euro - under 18 years: free
Combined ticket with the Taxandria- and Playing Cards Museum: 7.50 euros
Guided tour: 50 euro + 5 euro administration cost
Groups & tours: book via gidsen@turnhout.be - +32 14 44 33 55

Parking tips (paid)
• Centrumparking de Warande, Wezenstraat 10, Turnhout
• Parking Hannuit, corner Hannuitstraat - Begijnendreef, Turnhout
How to reach the museum?
Turnhout is easily accessible from Antwerp (42 km), Tilburg (35 km), Breda (39 km),
Eindhoven (49 km), Brussels (95 km), Ghent (105 km) and Hasselt (65 km). The city lies next
to the motorway (E34), exit 24 (Turnhout Centrum). Because of road works, you should opt
for exit 23 (Turnhout West) until the end of July.
The Beguinage Museum is a 10-minute walk from the Grote Markt.
• From the Grote Markt go to the Zegeplein.
• Continue to the Begijnenstraat.
• After 300 meters you will find the entrance gate of to the Beguinage on the your left.
• You will find the Beguinage Museum on the right after 200 meters, next to the sheep
meadow.

“Ontmoeting & Contrast.
Hedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie”
Kunstthema’s zijn universeel. Hedendaagse kunstenaars werken vaak rond dezelfde thema’s
als hun collega’s eeuwen geleden. ‘Ontmoeting & Contrast’ gaat hierop in en plaatst
religieuze kunst uit de collectie van het Begijnhofmuseum tegenover moderne werken vanuit
verschillende kunststromingen. Het resultaat is opvallend, soms tegendraads, altijd
confronterend.
Het combineren van oud en nieuw gebeurt wel vaker, maar voor het Begijnhofmuseum is
zo’n directe ontmoeting toch bijzonder. De voorwerpen in het museum hadden voor de
begijnen immers vooral een gebruiks- of religieuze waarde. Voor een museumpubliek is
echter ook het kunstzinnige aspect belangrijk. De ‘ontmoeting’ tussen kunstenaars uit
verschillende periodes en stijlen maakt het voor bezoekers extra interessant.
Een deel van de werken is van de hand van Josef Jan Michnia. Deze Pools-Duitse
kunstenaar vervaardigde 33 kleurrijke olieverfschilderijen met belangrijke gebeurtenissen uit
het leven van Jezus. Acht daarvan worden getoond als tegenhangers van de traditionele
museumcollectie. De Kempense kunstenaar-priester Remi Lens (†) krijgt met zijn
aangrijpende kruiswegserie eveneens een plaats in de tentoonstelling.
Andere moderne kunstenaars die aan bod komen zijn: Jacques Frenken, Hugo Kaagman,
Peter Hofland en Ria van Oosten. Hun indringende werken, nieuw ontworpen sculpturen of
hergebruikte heiligenbeelden, vertellen aansprekende verhalen over mens en geloof of
geven commentaar op de kerkelijke beeldtraditie.
In 2018 viert het begijnhof 20 jaar UNESCO-Werelderfgoed. De tentoonstelling maakt deel
uit van het feestprogramma.
In 2018 viert het begijnhof 20 jaar UNESCO-Werelderfgoed. De tentoonstelling maakt deel uit van het
feestprogramma.
Activiteitenkalender
•
•
•
•
•
•

27 mei: Feestelijke inhuldiging van het vernieuwde begijnhof
1 juli – 31 augustus: Elke woensdag gratis toegang
9 september: Open Monumentendag en curiosamarkt door de Bewonersvereniging Begijnhof
16 september: Opening cultuurseizoen op het Warandeplein met op het hof re-enactment over het
dagelijkse leven van de begijnen
December: Concert begijnenliederen door Psallentes - Begijnhofkerk
24 december: Feestelijke editie van ‘Kaarsjes op het hof’

Begijnhofmuseum, Begijnhof 56, B-2300 Turnhout
www.begijnhofmuseum.be – begijnhofmuseum@turnhout.be
Facebook – Instagram – Twitter: Musea Turnhout

PRAKTISCHE INFO
Openingsuren
Dinsdag tot zaterdag: 14-17 uur
Zondag: 11-17 uur
Gesloten, elke maandag, 1-2 januari & 25-26 december
Toegang
Ticket: 5 euro – kortingstarief: 3 euro - jonger dan 18 jaar: gratis
Combiticket met het Taxandria- en het Speelkaartenmuseum: 7,50 euro
Rondleiding: 50 euro + 5 euro dossierkost
Groepen & rondleidingen: te reserveren via gidsen@turnhout.be – +32 14 44 33 55

Parkeertips (betalend)
• Centrumparking de Warande, Wezenstraat 10, Turnhout
•

Parking Hannuit, hoek Hannuitstraat - Begijnendreef, Turnhout

Hoe bereik je het museum?
Situering
Turnhout is vlot te bereiken vanuit Antwerpen (42 km), Tilburg (35 km), Breda (39 km), Eindhoven (49 km),
Brussel (95 km), Gent (105 km) en Hasselt (65 km). De stad ligt vlak naast de snelweg (E34), afrit 24 (Turnhout
Centrum). Omwille van wegenwerken kies je tot einde juli beter voor afrit 23 (Turnhout west).
Het Begijnhofmuseum ligt op 10 minuten wandelen van de Grote Markt.
•
•
•
•

Vanaf de Grote Markt, ga naar het Zegeplein.
Wandel verder door naar de Begijnenstraat.
Na 300 meter bereik je links de ingangspoort van het begijnhof.
Het Begijnhofmuseum vind je na 200 meter aan de rechterkant, naast de schapenweide.

