
PERSDOSSIER
OPENSTELLING AAN HET PUBLIEK VAN DE DIENSTBODEKAMER 

EN ZICHT OP DE LICHTKOEPELS

OPENING VOOR HET PUBLIEK VANAF 19 DECEMBER 2019



Na de opening in 2018 van de naaikamer en van het fotolabo, gefinancierd door het Fonds 
Baillet Latour, geeft het Hortamuseum de bezoekers nu de kans om een deel van de 
bovenverdieping van de privéwoning van Victor Horta te ontdekken. Voortaan is een van de drie 
dienstbodekamers toegankelijk en kan de glaskoepel van bovenaf worden bekeken, wat toelaat
te begrijpen op welke manier het daglicht de twee trappenhuizen verlicht. Vanop de overloop 
van de dienstverdieping kan de bezoeker inderdaad het glazen bovendak zien en daaronder het
glas-in-loodraam van de glaskoepel. Hierdoor wordt het ook duidelijk hoe Horta het avondlicht
opvangt om  de trappen te verlichten vóór het vallen van de nacht.  

De eenvoudig gemeubileerde dienstbodekamer contrasteert met de weelde van de ouderlijke 
slaapkamer, de middeleeuwse charme van de logeerkamer en de appartementen van dochter 
Simone (kamer, boudoir en wintertuin). Deze kamer werd als enige in het museum niet 
bemeubeld met creaties van Horta maar wel met het toenmalig gangbare meubilair: een 
koperen bed, een sobere quilt, een metalen toiletmeubel en een standaardstoel in Thonet-stijl.
De bezoekers, altijd uit op informatie over het dagelijkse leven, ontdekken op deze verdieping 
niet alleen een uiterst alledaags ingerichte ruimte die het raffinement van de rest van de 
woning in de kijker zet, maar krijgen bovenal de sleutels in handen voor een beter begrip van 
de voor Victor Horta zo belangrijke kunst van het licht.
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PERSCONTACT

Musée Horta - Elisabeth Horth, adjunct-conservator
elisabeth@hortamuseum.be - +32 2 543 04 92

PARTNER & STEUN

Het Fonds Baillet Latour steunt het programma ‘De werelden van Victor Horta’ 
sinds 2018, en tot in 2022. 

De inrichting van de dienstbodekamer maakt deel uit van dit vijfjarig programma.
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Praktische informatie
Hortamuseum

Amerikaansestraat 27
B-1060 Brussel

Belgie

www.hortamuseum.be

+32 2 543 04 90
info@hortamuseum.be

Openbaar vervoer
Trams 81, 92, 97 (Jansonplein) / Bus 54

Heures d’ouverture
Van 14.00 u tot 17.30 u van dinsdag to en met vrijdag.

Van 11.00 u tot 17.30 u op zaterdag en zondag.
Dernière entrée possible à 17h15.

De voormiddagen zijn gereserveerd voor groepsbezoeken.
De binnenruimte van het Hortamuseum bestaat uit 11 halve verdiepingen 

gestructureerd rond een smal centraal trappenhuis. 
Deze volledig geklasseerde inrichting laat niet toe personen 

met een beperkte mobiliteit te ontvangen

Gesloten
Op maandag, 1 januari, paaszondag, 1 mei, Hemelvaart, 21 juli,

15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.

Tarieven
De toegang tot de tentoonstelling is gratis, de toegang tot het museum is betalend.

Volwassenen - 10.00 €
Studenten - 5.00 €

Senioren en Sint-Gillis inwoners - 6.00 €
Basis- en secundair onderwijs, kinderen van 6 tot 18 jaar - 3.00 €

Artikel 27 – 1.25 €
Icom kaart, OKV kaart, pers kaart, personen met een handicap - gratis
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