09/07/2020
PERSBERICHT
NEDERLANDS

Wandelingen in Sart Tilman
5 wandelroutes met kunst, natuur en architectuur
Het openluchtmuseum van Sart Tilman, in Luik, geeft een kaart en een brochure met thematische wandelingen
uit om dit erfgoed van Luik te ontdekken of te herontdekken, een verbazingwekkende mix van hedendaagse
kunst, natuur en architectuur... Een idee voor een uitstapje met familie of vrienden voor deze zomer.
Een bijgewerkte plattegrond van de collectie van het openluchtmuseum en een nieuwe wandelgids zijn zojuist
verschenen. Ter plaatse kunnen toeristen en lokale bezoekers dankzij een vernieuwd bewegwijzeringssysteem een
honderdtal kunstwerken die in de open lucht te zien zijn, ten volle waarderen.
Met het circuit "Must-see" ontdekt de bezoeker de belangrijkste werken uit de collectie die verschillende tijdperken
bestrijken, van het oudste werk van het museum, La vierge folle (1912) van Rik Wouters, tot het recente Paresseux van
Élodie Antoine, via het embleem van Sart Tilman, La mort de l'automobile (1980), van Fernand Flausch, bekend bij het
Luikse volk. Een "hedendaagse kunst" circuit neemt de wandelaar mee om de meest hedendaagse werken van het
museum te ontdekken, met sculpturen van kunstenaars als Elodie Antoine, Michaël Dans, Peter Downsbrough, Nic
Joosen, Nicolas Kozakis, Xavier Mary... Andere rondleidingen laten werken zien die zijn ontworpen in nauwe samenhang
met de moderne en hedendaagse architectuur, die zijn stempel heeft gedrukt op het landschap van Sart Tilman en de
rijkdom van het natuurlijke erfgoed van de site. Ten slotte stelt de brochure een circuit voor door de TEC 48-bus te nemen
die het domein van Sart Tilman doorkruist om de omvang van het domein te meten en om verschillende kunstwerken in
de collectie te ontdekken door zich te laten sussen door het gezoem van de bus.
De voorgestelde rondleidingen, die kunst, natuur en erfgoed in verschillende verhoudingen combineren, zullen zowel
volwassenen als kinderen interesseren. Een heerlijke verademing met een vleugje cultuur voor deze zomer!

Het openluchtmuseum van Sart Tilman
In het hoogste gedeelte van Luik ligt het Openluchtmuseum van Sart Tilman, genoemd naar de wijk waar het museum
te vinden is. Het is een speciale plek waar kunst, natuur en architectuur hand in hand gaan en een echt openbaar
kunstlaboratorium. Reeds in de jaren zestig zijn academici begonnen met de opbouw van een kunstcollectie. Hier is het
resultaat van meer dan 50 jaar verzamelen en opbouwen. Er zijn geen muren, geen loket, geen bewakers.
De collectie van het museum is gericht op beeldhouwkunst en monumentale schilderkunst van kunstenaars uit de
Federatie Wallonië-Brussel. Ze omvat momenteel bijna 120 werken, waarvan iets minder dan 100 in de openlucht. De
tentoongestelde kunstwerken zijn een mix tussen werken van bekende kunstenaars met o.a. Peter Downsbrough, George
Grard, Serge Vandercam, Félix Roulin, Pierre Alechinsky, Léon Wuidar... en werken van jonge artiesten, beloftes zoals
Elodie Antoine, Clémence van Lunen, Messieurs Delmotte, Xavier Mary... De verschillende kunstwerken worden door
elkaar tentoongesteld.
Naast de vaste collectie van het museum bezit de Sart Tilman ook een uitzonderlijk architecturaal en natuurlijk
erfgoed. Zo vormen de verschillende universitaire gebouwen en infrastructuren, van de oudste tot de meest recente,
ontworpen door gerenommeerde architecten (Claude Strebelle, André Jacqmain, Charles Vandenhove...), een waar
openluchtmuseum voor architectuur. Het universiteitsdomein van Sart Tilman is met zijn 400 hectare (inclusief een
natuurreservaat) ook de grootste groene long van de Luikse agglomeratie.
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Info
Bezoekersadres en vertrekpunt van de rondleidingen:
Musée en plein air du Sart Tilman
Onthaalpaviljoen (gebouw B1)
Simone David-Constant rotonde
4000 Luik
Gratis parkeren
Openbaar vervoer vanuit Luik: bus TEC 48, halte "Amphithéâtres" (vertrekt vanuit Luik "Opéra" en gaat via het
treinstation van Guillemins)
Gratis toegang elke dag, 24 uur per dag
Uw bezoek
De nieuwe kaart van de collectie is gratis beschikbaar en gratis toegankelijk in de automaat voor het
onthaalpaviljoen van het museum. Naast deze kaart is de brochure "Balades au Sart Tilman" op dezelfde plaats
beschikbaar of kan worden gedownload van de website van het museum:
www.museepla.uliege.be/nl/wandelingen-in-sart-tilman
Rondleidingen
Om verder te gaan in de ontdekking van het museum organiseren we het hele jaar door rondleidingen.
Informatie en reserveringen op de website van het museum.
Om ons te contacteren
Tel. : +32 (0) 43 66 21 09
E-mail : musee.pleinair@uliege.be
www.museepla.uliege.be

Perscontact
Musée en plein air du Sart Tilman
Jean Housen
Conservateur
Christophe Collas
Conservateur
Tel. : +32 (0) 43 66 21 09
E-mail : musee.pleinair@uliege.be
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