ARENBERG FESTIVAL IN LEUVEN
Een unieke inkijk in het leven van een adellijke familie
Leuven belicht een deel van haar rijke geschiedenis door de grandeur van de adellijke
familie Arenbergs dit najaar opnieuw tot leven te brengen. Met een hedendaagse blik
belichten KU[N]ST Leuven en M-Museum Leuven dit fascinerende verleden aan de hand
van twee prestigieuze tentoonstellingen en een gevarieerd evenementenprogramma.
Van 26 oktober 2018 tot 20 januari 2019 brengt M-Museum Leuven een reeks schatten
uit de collectie van de familie Arenberg samen op de tentoonstelling Macht en Schoonheid.
De Arenbergs. Als echte sabelslepers waren de Arenbergs aanwezig op het Europese
strijdtoneel. Door hun gedreven ondernemerschap vergaarden ze enorme rijkdommen. Als
belangrijke politieke en economische machthebbers verwierven de Arenbergs toegang tot
de hoogste culturele kringen en bouwden ze een indrukwekkende kunstcollectie uit die
mettertijd verspreid geraakte over heel de wereld. Topwerken uit de vroegere
Arenbergcollectie komen nu voor een eenmalige reünie naar Leuven, waaronder
schilderijen en gravures van Rubens, Veronese, Dürer en Jordaens.
De tentoonstelling illustreert eveneens de riante levensstijl en zin voor pracht en praal van
deze vooraanstaande familie. Naast een portrettengalerij is er een verzameling zeldzame
boeken en prenten. Maar je kan er eveneens eeuwenoude baljurken en
maskeradekostuums bewonderen die op een catwalk gepresenteerd worden. Kortom:
zeven zalen vol pure schoonheid en grandeur.
De bouwgeschiedenis en het leven van de familie Arenberg op het kasteel, dat in Heverlee
ligt, wordt dan weer belicht op een tweede tentoonstelling Adellijk wonen. Het Kasteel in
Heverlee, van Croÿ tot Arenberg in de Universiteitsbibliotheek. Dit architecturale pronkstuk
was een van de favoriete verblijfplaatsen van de familie. Via onder meer 3D-technologie
wordt de geschiedenis van het kasteel tot leven gebracht. Daarnaast maak je kennis met
de kasteelbewoners en de bedienden. Met origineel beeldmateriaal en objecten uit het
kasteel krijg je inzicht in het adelijke leven op en rond het Arenbergkasteel.
Het Arenberg Festival wordt feestelijk ingezet met een openingsweekend op 20 en 21
oktober in het Kasteelpark Arenberg, dat vandaag de bruisende campus is van de
studenten exacte wetenschappen van de KU Leuven. Je kan er terecht voor een bijzondere
mix van historische en futuristische activiteiten. Benieuwd naar de lancering van het
ruimteschip Seeker (LVN6), een project van de Vlaamse kunstenaar Angelo Vermeulen?
Zin om aan de slag te gaan in de VR-lounge of zelf drones te choreograferen? Je adellijk
laten portretteren, het domein verkennen te paard of proeven van wat de Arenbergs op
hun bord kregen? Het kan allemaal. De apotheose van het weekend: een spectaculaire
videomapping door videokunstenaar Nele Fack op de gevel van het kasteel op zaterdag en
zondag, telkens om 20, 21 en 22 uur.
www.arenbergleuven.be

Een initiatief van KU[N]ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU
Leuven.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres
Kasteel van Arenberg
Kasteelpark Arenberg 1
3001 Heverlee
M-Museum Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Universiteitsbibliotheek
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
Data
20.10.2018 – 20.01.2019
Openingsweekend: 20.10.2018 – 21.10.2018 (videomapping Nele Fack op zaterdag
en zondag om 20, 21 en 22 uur)
Tentoonstellingen “Macht en Schoonheid. De Arenbergs” en “Adellijk wonen. Het
Kasteel in Heverlee, van Croÿ tot Arenberg”, M-Museum Leuven en
Universiteitsbibliotheek: 26.10.2018 – 20.01.2019
Contact
KU[N]ST Leuven – Lien De Keukelaere
Lien.DeKeukelaere@kunstleuven.be / +32 (0)479 55 14 21
M-Museum Leuven – Hanne Poppe
Hanne.Poppe@leuven.be / +32 (0)496 12 10 55
Perscontact
CaracasCOM – Hélène van den Wildenberg
info@caracascom.com - www.caracascom.com
T+32 (0)2 560 21 22 / GSM +32 (0)495 22 07 92

