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Antoine Wiertzmuseum 

"19e Eeuwse Kunst op Zeer Grote Schaal"

Het Antoine Wiertzmuseum maakt deel uit van de Koninklijke Musea voor

Schone Kunsten van België en uiteraard worden hier de werken van

Antoine Wiertz (1806-1865) tentoongesteld. Deze belangrijke schilder uit

de Belgische romantiek werd geboren in Dinant, studeerde schilder- en

beeldhouwkunst in Antwerpen en Rome en verhuisde pas laat in zijn leven

naar Brussel, waar hij van de overheid een gigantisch atelier in bruikleen

kreeg. In dit atelier is het museum gevestigd. Wiertz had echt wel

behoefte aan een groot atelier. Rubens was zijn voorbeeld en sommige

van zijn doeken zijn 16m hoog!

 +32 2 648 1718  www.fine-arts-museum.be

/en/museums/musee-

wiertz-museum

 info@fine-arts-museum.be  rue Vautier 62, Vautierstraat

62, Ixelles

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Royal Museum of the Armed

Forces and of Military History 

"Millennium van Oorlogsvoering"

Het Koninklijk Legermuseum behuisd historische wapens, harnassen,

medailles en wimpels uit de hele wereld. Het museum streeft naar het

illustreren van de evolutie van de technologie van de oorlog vanaf de

Middeleeuwen.

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Brussel

 by Lin Mei   

Contretype 

"Prachtige Fotogalerie"

Het Hôtel Hannon, dat in 1903 in art nouveau stijl gebouwd werd, is niet

alleen een fraai gebouw, het is ook een vooraanstaande fotogalerie. Het

prachtige huis was oorspronkelijk het eigendom van Edouard Hannon

(1853-1931), een ingenieur en meesterlijke fotograaf. Het centrum voor

fotografische kunst, dat hier gevestigd is, bevordert niet alleen de

hedendaagse fotografische kunst door het organiseren van

tentoonstellingen, maar ook door o.a. het publiceren van een

tweemaandelijks informatiemagazine dat nationaal en internationaal

verspreid wordt. Zeker de moeite van een bezoekje waard.

 +32 2 538 4220  www.contretype.org/  contretype@skynet.be  avenue de la Jonction 1,

Verbindingslaan 1, Saint-

Gilles
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Sculpture Garden at Catholic

University 

"Outdoor Artwork"

This sculpture garden at the Catholic University of Louvain (usually

referred to in its original French as Université Catholique de Louvain,) is

Brussels' the first permanent contemporary sculpture garden. The park

covers just about two hectares (4.9 acres) that is also home to a garden of

medicinal plants and over 100 trees. Pathways lead from one sculpture to

another, all constructed out of different mediums including wood, brick,

granite, bronze and more. Artists represented include Pierre Culot and

André Eijberg, among others.

 +32 2 537 67 77  www.uclouvain.be/jardin-

sculptures.html

 Avenue Mounier, Brussel

 by Fæ   

Museum of Radiology 

"Scientific Achievements"

Located in the corridor and the waiting room of Military Hospital's

radiology department, the Museum of Radiology shows some of the great

achievements in the radiology scientific field. This small unique museum

exhibits photos and artifacts that chronicles the scientific field, including

showing unique x-rays. To witness the path of progress and development,

Museum of Radiology is a must visit!

 +32 2264 4097  www.radiology-

museum.be/

 info@radiology-museum.be  Bruynstreet 200, Military

Hospital, Brussel
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