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JE KUNT HET BPS22 NOG TWEE MAANDEN
BEZOEKEN VOORDAT HET MUSEUM SLUIT VANWEGE
WERKZAAMHEDEN
Het BPS22, het Museum voor Kunst van de Provincie Henegouwen (Charleroi),
is vanaf juni dit jaar enkele maanden gesloten. Tijdens deze sluiting wordt het
museum aangepast, zodat het gebouw voldoet aan het energiebeleid. Aangezien
het museum tijdelijk dichtgaat, zullen we de activiteiten verplaatsen.
We sluiten tijdelijk onze deuren op 22 mei,
na afloop van de tentoonstelling Teen Spirit.
Adolescentie en hedendaagse kunst, die al
van begin af aan (februari dit jaar) een groot
succes is. Na deze tentoonstelling beginnen
de werkzaamheden om het museum energiezuiniger te maken. De aanpassingen, die worden gefinancierd met de EFRO-middelen van
Charleroi, zorgen voor een beter geïsoleerd
gebouw. Er verandert verder niets aan hoe het
museum eruitziet. De werkzaamheden vinden
plaats in de twee belangrijkste zalen, namelijk de Grote Hal en Pierre Dupont. Dankzij
de aanpassingen worden deze zalen nog
geschikter om objecten in te tonen.
In de periode tussen het sluiten van de tentoonstelling en de aanvang van de werkzaamheden op 13 juni, ontvangt het BPS22
wel de jury’s van de afdelingen fotografie en
beeldhouwkunst van de École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. De
solotentoonstellingen van Pietro Fortuna en
Adrien Lucca worden één jaar uitgesteld (opening gepland voor eind mei 2023). Ook de
monografische tentoonstelling van Laurence
Dervaux wordt uitgesteld. Haar expositie
wordt geopend in september 2023, wanneer
de renovatiewerkzaamheden van Ville-Haute
voorbij zijn.

Gedurende deze periode vinden onze tentoonstellingen en activiteiten plaats op andere
locaties. Het team van BPS22 doet er alles
aan om een alternatief programma aan te
bieden. Hierover volgt de komende maanden
meer informatie.
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PRAKTISCHE INFO

BPS22
Musée d’art de la Province de Hainaut

TEEN SPIRIT

T: +32(0)71 27 29 71
E: info@bps22.be
www.bps22.be

___

> 22.05.2022

SLUITING

13.06.2022 > 05.05.2023
(einde van de werkzaamheden te
bevestigen)

PERSCONTACT

CARACAScom
T: +32 2 560 21 22
M.:+32 495 22 07 92
E: info@caracascom.com

COMMUNICATIEDIENST
Laure HOUBEN
T: +32 71 27 29 77
M: +32 474 91 44 40

Boulevard Solvay, 22
6000 Charleroi
Geopend van dinsdag tot zondag, van 10:00 tot
18:00 uur.
Gesloten op maandag

