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Ontaarde kunst volgens Hitler
De veiling van Luzern, 1939

Picasso, Chagall, Ensor, Kokoschka, Corinth...
In La Cité Miroir (Luik) - Van 17 oktober 2014 tot 29 maart 2015

Een buitengewone tentoonstelling die in Luik de werken van de veiling van Luzern samenbren-
gt Kunst en geschiedenis reiken elkaar de hand in een nieuwe tentoonstelling in Luik gewijd aan 
kunstwerken die de Duitsers in 1939 in Luzern per opbod verkochten.
     
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bestempelden de nazi - autoriteiten verschillende 
moderne kunstwerken die aanwezig waren in Duitse musea als ‘ontaard’ en wouden ze die ervan 
zuiveren. In juni 1939 organiseerden ze daarom een grote veiling in Luzern. Tijdens deze historische 
veiling gingen werken van de grootste kunstenaars van die tijd onder de hamer: Gauguin, Chagall, 
Matisse, Kokoschka, Picasso ... 
    
De Belgische staat was vertegenwoordigd op de veiling, samen met een kapitaalkrachtige Luikse 
delegatie. België kocht meerdere werken aan voor musea in Antwerpen en Brussel, terwijl Luik 
negen uitzonderlijke doeken aankocht die vandaag tot de belangrijkste werken van de collectie van 
de stad horen.
     
De meeste van deze kunstwerken maken tegenwoordig deel uit van prestigieuze openbare en 
privécollecties verspreid over de hele wereld. Nu komen ze voor het eerst terug naar Luik voor een 
exclusieve tentoonstelling in La Cité Miroir. Tal van documenten zullen de historische context van 
de veiling toelichten. Het architecturale pareltje La Cité Miroir is het nieuwe polyvalente culturele 
centrum in het hart van Luik. Dit gebouw uit 1939 werd onlangs volledig gerenoveerd. Het herbergde 
ooit de publieke baden en het zwembad van Sauvenière, maar tegenwoordig biedt het onderdak aan 
sociale en culturele projecten. 

Gauguin AM16-163.tif : Paul GAUGUIN - Le Sorcier d'Hiva Oa, 
1902. Musée des Beaux-Arts de Liège (Bal), ©  Ville de Liège

Jules Pascin, Sitzendes Mädchen, huile sur toile, 1908, n°inv. 
2455, dim. 60.0 cm x 72.0 cm,  Musée Royal des Beaux-Arts 
d’Anvers (KMSKA), © Lukas - Art in Flanders VZW, photo Hugo 
Maertens.



Praktische informatie : 
 
 

La Cité Miroir       www.citemiroir.be 
Place Xavier Neujean, 22     Tel. : +32 (0)4 230 70 50 
B-4000 Luik       info@citemiroir.be 
  
 

Openingsuren (van 17 oktober 2014 tot 29 maart 2015) 

 
Open tijdens alle weekdagen :    van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u 

zaterdag en zondag, van 10u tot 18u 

  

 

Tarieven 

Vol tarief Reductietarief 
(- 26 jaar / groepen 

/studenten) 

- 14  jaar 

 

Artikel 27 

12 € 8 € Gratuit  1,25 € 

 

Geleide bezoeken 

Art&fact 
Geleide bezoeken worden, mits reservatie, uitgevoerd door specialisten. 
Secretariaat open van dinsdag tot vrijdag van 9u00 tot 13u00 
Tel. : +32 (0) 43 66 56 04 
Fax : +32 (0) 43 66 58 54 
art-et-fact@misc.ulg.ac.be 
http://www.artfact.ulg.ac.be 

Catalogus 

Catalogus in het Frans. Bezoekersgids in het Engels, Nederlands en Duits. 

Organisatoren 

De Stad Luik, l’Université de Liège, MNEMA asbl, Les Territoires de la Mémoire asbl, Les Musées de 
Liège asbl. 
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ONTAARDE KUNST VOLGENS HITLER DE VEILING VAN LUZERN
         
Volgende herfst verwelkomt La Cité Miroir in Luik een belangrijke tentoonstelling: « Ontaarde 
kunst volgens Hitler – De veiling van Luzern ». Een buitengewone tentoonstelling die meesters 
samenbrengt zoals Chagall, Picasso, Gauguin, Ensor en heel wat anderen rond het thema « Kunst 
en Macht ».
     
Kunst en geschiedenis staan centraal in deze tentoonstelling die voor het eerst in Europa werken 
samenbrengt die door de nazi’s als « ontaard » werden beschouwd en in 1939 te koop werden 
aangeboden op een veiling in Luzern. Tegenwoordig verspreid over heel de wereld in prestigieuze 
privé en openbare tentoonstellingen, wordt een groot deel van de werken van de veiling (de stukken 
die nog bewaard zijn en nog kunnen reizen) exclusief voorgesteld in La Cité Miroir in Luik. Talrijke 
documenten die de historische context van de veiling schetsen vullen de tentoonstelling aan. 
Belangrijke verduidelijking: de veiling van Luzern betreft alleen kunstwerken afkomstig uit Duitse 
musea en niet de in beslag genomen werken van joodse families.
     
CONTExT VAN DIE TIjD
     
De veiling van Luzern schrijft zich in binnen een bredere context rond de houding van het nazi-
regime ten opzichte van moderne kunst. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wilden de 
nazi’s moderne kunstwerken die ze als ‘ontaard’ bestempelden liquideren. Het gaat om musea in 
32 steden. « In totaal werden ongeveer 7000 kunstwerken in beslag genomen in openbare musea, 
benadrukt Jean-Patrick Duchesne, professor kunstgeschiedenis aan de Université de Liège en 
wetenschappelijk curator van de tentoonstelling. Het regime heeft daarentegen nooit privé veilingen 
verboden. Rond ontaarde kunst heerst heel wat ambiguïteit en contradicties. Er is dus geen 
unanimiteit binnen het regime ». Bij de in beslag genomen werken werden sommige vernietigd, 
maar werd de meerderheid gelukkig bewaard.
     
Experts hebben nauwgezet de stukken uitgekozen die de indruk gaven verkocht te kunnen worden 
aan zeer hoge prijzen tijdens een « test» operatie die hun waarde bepaalde. Zo vond op 29 juni 
1939 een belangrijke veiling plaats in Luzern, in galerie Theodor Fischer. Deze veiling, die een 
historisch karakter aanneemt, verenigt 125 werken. De catalogus vermeldt 108 schilderijen en 
17 beeldhouwwerken van 39 kunstenaars: de voorlopers van het expressionisme (zoals Ensor, 
Gauguin en Van Gogh), de Duitse impressionisten (zoals Corinth, Liebermann en Mataré), de Franse 
of buitenlandse leden van l’Ecole de Paris (waaronder Braque, Chagall, Derain, Marie Laurencin, 
Matisse, Modigliani, Picasso en Vlaminck) en vooral de Duitstalige expressionisten (de Duitsers Dix, 
Grosz, Hofer, Macke, Marc, Nolde, de Oostenrijker Kokoschka en de Zwitsers Amiet en Klee).

LUIK, DE mOTOR ACHTER DE VEILING
        
De voorbereidingen van de veiling van Luzern, die helemaal niet in de media werd aangekondigd, 
vinden plaats in de grootste discretie. Nochtans bereikt het nieuws de Luikenaar Jules Bosmant, 
docent en invloedrijk kunstcriticus (en toekomstige directeur van het Museum voor Schone Kunsten 
in Luik). Hij ruikt een buitenkansje voor de stad en slaagt in een ware tour de force door in een 
maand tijd 5 miljoen Belgische frank samen te brengen (het equivalent van 3 300 000 euro), een 
kolossale som in die tijd. Het geld komt van de stad Luik, de Belgische staat en mecenassen. De 
Luikse delegatie die zich naar Luzern spoedt, onderhandelt met de officiële delegaties om de taart 
te verdelen. Ze slaagt erin om negen uitzonderlijke doeken te kopen (van de tien schilderijen die ze 
wou aankopen) die momenteel deel uitmaken van de belangrijke werken van de collecties van de 
Stad en permanent worden tentoongesteld in het Museum voor Schone Kunsten.
     
Het is overigens interessant om eraan te herinneren dat na een rijk parcours met verschillende 
ontwikkelingen tijdens de XXe eeuw (het allereerste museum werd opgericht in 1905), het Museum 



voor Schone Kunsten, dat sinds juli 2011 geopend is en herdoopt werd tot BAL (Beaux-Arts Liège), 
voortaan alle collecties verenigt van de Vurige Stede, met name die van het Musée d’Art wallon, de 
collecties van het MAMAC (Museum voor moderne en hedendaagse kunst), de collecties van het 
Fonds des Anciens (800 schilderijen van de XVIIe en XVIIIe eeuw die nooit aan het publiek werden 
getoond), alsook 40 000 werken uit het Cabinet des estampes et des Dessins.
     
« NATIONALE SCHAT » VAN HET mUSEUm VAN SCHONE KUNSTEN
     
De Luikse delegatie die naar Luzern is gezonden om te onderhandelen over de aankoop van werken 
bestaat uit Auguste Buisseret, liberaal schepen verantwoordelijk voor Schone Kunsten (toekomstig 
minister en burgemeester), Jacques Ochs, directeur van de Academie en van het Museum voor 
Schone Kunsten, en Olympe Gilbart, hoofdredacteur van de krant La Meuse en hoofd van het 
departement geschiedenis van de Waalse Kunst aan de Université de Liège. De Luikenaars slagen 
erin om de volgende schilderijen « binnen te halen »:
               
-  Marc Chagall (1887-1985) : Het blauwe huis         
-  James Ensor (1860-1949) : De maskers en de dood
-  Paul Gauguin (1848-1903) : De tovenaar van Hiva-Oa        
-  Oscar Kokoschka (1886-1980) : Monte-Carlo
-  Marie Laurencin (1885-1956) : Portret van een jong meisje
-  Max Liebermann (1847-1935) : De ruiter op het strand
-  Franz Marc (1880-1916) : De Blauwe Paarden
-  Jules Pascin (1885-1930) : Le déjeuner      
-  Pablo Picasso (1881-1973) : De familie Soler     
  
Deze negen werken bevatten de « kern » van de collecties van het Museum voor Schone Kunsten. 
Zeer belangrijke werken die worden geklasseerd als « nationale schat » en eveneens het meest 
begeerd zijn bij het publiek, vooral de Chagall, Gauguin, Ensor en Picasso.    
               
ZES bIjKOmENDE SCHILDERIjEN VOOR bELGIë
      
Een tweede Belgische, nationale delegatie van de Commissie Aankopen Schone Kunsten, is eveneens 
aanwezig in Luzern. Ze beschikt over een meer bescheiden som, 100 000 Belgische frank, en koopt 
zes schilderijen (Georg Brandes van Lovis Corinth, Portret van Walter Mehring van Georges Grosz, 
Mannen aan tafel van Karl Hofer, De hypnotiseur of Portret van de acteur Ernst Reinhold van Oscar 
Kokoschka, Bloementuin van Emil Nolde en Jong zittend meisje van Jules Pascin) bestemd voor de 
Koninklijke Musea van Antwerpen en Brussel. De overige kopers van de veiling van Luzern bestaan 
uit handelaars, verzamelaars, experts en verantwoordelijken voor Amerikaanse en Zwitserse 
musea, alsook enkele Britten, Fransen, Nederlanders en Zweden.
     
Tegenwoordig maken de meeste van deze kunstwerken deel uit van prestigieuze openbare en privé- 
collecties verspreid over de hele wereld. Nu worden een dertigtal van die werken voor het eerst 
opnieuw samengebracht en exclusief voorgesteld in La Cité Miroir in Luik.
     
EEN pERTINENTE EN INDRUKwEKKENDE SCENOGRAfIE
     
De scenografie van de tentoonstelling werd toevertrouwd aan Christophe Gaeta. Hij is een 
gerespecteerde scenograaf gespecialiseerd in historische ensceneringen waarin een verhaal 
wordt verteld en de context essentieel is. Christophe Gaeta wordt gevraagd voor de scenografie van 
belangrijke tijdelijke tentoonstellingen en voor de inrichting van musea. Bij zijn recente realisaties 
onder andere de scenografie van het Librarium, een permanente ruimte in de Koninklijke Bibliotheek 
van België in Brussel, het Red Star Line Museum in Antwerpen, of ook nog de tentoonstelling 
«14-18» in het kader van de tentoonstellingreeks « Dit is onze geschiedenis ! » in het Koninklijk 



Legermuseum van Brussel.
     
« De scenografie verzorgen voor een tentoonstelling in La Cité Miroir is een eer en een voorrecht, 
verklaart de scenograaf. Het kader is grandioos met veel licht. Maar we hadden wel te kampen met 
een grote beperking. Het is uiteraard uitgesloten om werken van Picasso of Chagall op te hangen in 
daglicht. We hebben dus die beperking moeten ombuigen tot een troef. Dat hebben we willen doen 
zonder de algemene sfeer te bederven. Zo hebben we de tentoonstelling over ontaarde kunst op 
zo’n verantwoord mogelijke wijze aangepakt door een volumineuze « doos » te ontwerpen die wordt 
ondergebracht op het platform. Ze werd zo bedacht dat ze later ook nog kan worden gebruikt voor 
andere tentoonstellingen. Het gaat om een doos in relatie met de plaats, met de sfeer van de plaats 
en vooral de doelstellingen van La Cité Miroir. Hier worden de bezoekers uitgenodigd tot reflectie en 
een confrontatie met het verleden om het heden beter te begrijpen ».
     
De doos, die indrukwekkende afmetingen heeft (30 meter lengte, 15 meter breedte en 4 meter hoogte), 
heeft een buisstructuur. Ze wordt bedekt door high tech textiel wat zorgt voor een spiegeleffect en 
dezelfde eigenschappen heeft als de spiegels. Deze doos, die gemakkelijk te installeren is, gaat het 
geheel van de site bevragen. Binnen is er een eenrichtingsparcours.
     
Bezoekers kunnen er elkaar niet kruisen of ronddwalen zoals in een kunstgalerie. Volgens het 
concept van Christophe Gaeta zal de scenografie een verhaal vertellen. Er zijn twee sassen voorzien. 
De eerste, ter introductie, verklaart de context van de tijd, ontaarde kunst en de veiling van Luzern. 
De tweede, de sas bij wijze van conclusie, onderstreept dat andere werken werden aangekocht in 
Luzern en werden verspreid over heel de wereld. Binnen de tentoonstelling heeft de scenograaf een 
dubbele ervaring willen creëren. Door de introductiesas te verlaten, komen de bezoekers terecht in 
een soort no man’s land dat is ondergedompeld in de duisternis. Elk schilderij wordt voorgesteld op 
een individueel « eiland » alsof men het van de muur heeft gescheurd samen met een stuk van de 
grond. Dat roept de historische voorstelling op van het in beslag nemen van kunstwerken in Duitse 
musea door de nazi’s. De « eilanden » worden goed belicht. Al de rest verdwijnt daarentegen in 
het halfdonker. Men kan er de silhouetten van de bezoekers ontwaren die een beetje de rol spelen 
van «voyeurs», zoals zij die naar de veiling van Luzern kwamen om werken aan de beste prijzen 
te verwerven. Op de vloer wordt voor elk schilderij het inventarisnummer van de catalogus en de 
beginprijs van elk werk aangegeven.
     
LA CITé mIROIR, EEN NIEUwE pOLyVALENTE CULTURELE RUImTE
     
La Cité Miroir, dat werd ingehuldigd in januari 2014, heeft een tweede leven gegeven aan
het emblematische gebouw van de voormalige Bain et Thermes de la Sauvenière. Deze plaats, een 
spectaculaire en prestigieuze « pakketboot », heeft eveneens een hoge symbolische waarde.
Georges Truffaut, die het project in 1936 opricht, heeft zich door zijn parcours laten opmerken als 
iemand die zich verzette tegen de nazi-bezetting. Een tentoonstelling over ontaarde kunst in die 
plaats is dus perfect gerechtvaardigd. « We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in ontaarde kunst 
en het vraagstuk van kunst en macht, verklaart Jacques Smits, directeur van de vzw Territoires 
de la Mémoire en gedelegeerd bestuurder van de vzw MNEMA. We staren ons niet blind op het 
verleden. We willen een intelligente link leggen tussen het verleden en het heden om de toekomst 
voor te bereiden. Toen we vernamen dat er een tentoonstellingsproject was gepland rond de veiling 
van Luzern, wouden we er aan meedoen. En dat zowel met infrastructuur als via partnerschap. 
Deze tentoonstelling vormt een belangrijk educatief hulpmiddel. Het principe van uitsluiting is zeer 
belangrijk voor ons.
We reflecteren ook over het thema met muziek, film, literatuur en architectuur. Het gebouw dat 
wordt gebruikt door La Cité Miroir kan gekwalificeerd worden als moderne kunst, verwant aan de 
Bauhaus- stijl. De school van Bauhaus, in 1919 door Walter Gropius opgericht in Weimar, werd door 
het nazi- regime beschouwd als « ontaard » en in 1933 gesloten. »
     



bADEN EN THERmEN IN LA CITé mIROIR
     
Dit gebouw met een uitzonderlijke architectuur heeft men kunnen bouwen dankzij een initiatief van 
Georges Truffaut, schepen van openbare werken van de Stad Luik. Bekommerd om zijn medeburgers 
de mogelijkheid te geven zich te emanciperen door sport en hygiëne, vraagt hij in 1936 aan de architect 
Georges Dedoyard om een complex te ontwerpen dat zwembaden, sportzalen en publieke baden 
groepeert. De « pakketboot » van de Bains et des Thermes de la Sauvenière, ingehuldigd in 1939, 
strekt zich uit over zes verdiepingen. Het is uitgerust met een anti- luchtvaart schuilkelder die 400 
mensen kan beschermen. Na meer dan een halve eeuw goede en loyale diensten, worden de Baden 
in 2000 gesloten omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Vier jaar later dient de vzw 
Les Territoires de la Mémoire een project in voor rehabilitatie van het gebouw. Na verschillende jaren 
van werkzaamheden wordt het gebouw magistraal gerenoveerd en opent het haar deuren onder de 
naam « Cité Miroir ». Een vlugge flashback. Sinds de creatie in 1993 heeft de vzw Les Territoires de 
la Mémoire als doel om de rol op zich te nemen van « educatief cordon sanitaire » ten opzichte van 
de opkomst van extremistische partijen. Ze wijdt haar middelen en energie aan maatschappelijke 
educatie, het verzet tegen verdrukking en aan het opbouwen van democratie. Aan het begin van 
de jaren 2000 begint de vzw zich wat beklemd te voelen in haar lokalen aan boulevard d’Avroy. Het 
gebouw van de oude Baden en Thermen, dat ideaal in het stadscentrum ligt op een steenworp van 
de boulevard d’Avroy, komt perfect overeen met de verschillende activiteiten van de vzw die zich blijft 
ontwikkelen. Jacques Smits, directeur van Territoires de la Mémoire, begint na te denken over de 
rehabilitatie van deze emblematische plaats voor de Luikenaars. Verschillende partners doen mee 
met het project en op 10 december 2004, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt 
de vzw MNEMA (geheugen, in het Grieks) opgericht om de rehabilitatie van de Baden tot een goed 
einde te brengen. Het ensemble, ingehuldigd op 14 januari 2014, is gewijd aan sociale en culturele 
projecten, aan maatschappelijke opvoeding, aan het geheugen, en aan de dialoog tussen culturen. 
 
     
ROND DE TENTOONSTELLING

Notre Combat – Internationale tentoonstelling van Linda Ellia
Van 17 oktober tot 12 december 2014 - Espace Georges Truffaut - La Cité Miroir
     
Hoe kan kunst reageren op gruwel?
Wanneer het gaat om Mein Kampf, het programmaboek van Adolf Hitler, is vergeten of vernietiging 
uitgesloten.
Hoe omgaan met wat niet aanvaardbaar is? De schilder en fotograaf Linda Ellia heeft ervoor gekozen 
het geweld van haar emotie te vertalen door de tekst van dit boek vol haat te bedekken en het zo 
onzichtbaar te maken.
Behalve Linda Ellia zijn er ook kunstenaars zoals Willem, Enki Bilal, de schilders Miquel Barceló, 
Philippe Cognée of Vladimir Velicokvic, de ontwerper Christian Lacroix, kinderen, voorbijgangers, 
... iedereen is uitgenodigd om te schilderen, beeldhouwen en zijn pagina van Mein Kampf zwart te 
maken.
Alles samen gaat het om meer dan 600 pagina’s die in 2007 werden gepubliceerd door uitgeverij 
éditions du Seuil (*) onder de titel Notre Combat.
Het resultaat is fascinerend door de grafische kracht en emotie die spreekt uit dit unieke werk.
Gratis toegang op vertoon van een ticket van “Ontaarde kunst volgens Hitler”
Gecombineerde en geleide bezoeken zijn voorzien door de vereniging Art & Fact (Université de Liège) 
en Territoires de la Mémoire.
     
Les Achats de Paris
het museum voor Schone Kunsten van Luik  
Van 17 oktober 2014 tot 29 maart 2015 - BAL
     



De negen werken uit de veiling van Luzern verlaten gedurende zes maanden het museum. Ze 
worden die periode vervangen door negen andere belangrijke werken die in augustus 1939 in 
vooraanstaande Parijse galeries werden verworven door de Luikse delegatie. De veiling van Luzern 
is een uitstekende zaak gebleken en de Luikenaars hebben maar 16,70 % uitgegeven van hun « 
oorlogsschat » (of 834 951,98 BEF van de 5 miljoen waarover ze beschikten). Buisseret, Gilbart en 
Ochs hebben dus besloten om in augustus naar Parijs te reizen waar ze negen kostbare schilderijen 
hebben kunnen verwerven : James Ensor (1860- 1949) : Schaaldieren, Othon Friesz (1879-1949) : 
De haven van Antwerpen, Marcel Gromaire (1892-1971) : Landbouwer in het takkenbos, Armand 
Guillaumain (1841-1927) : De sluis van de molen in Crozant, Jean Picart-Ledoux (1902-1982) : 
Naakt, Paul Signac (1863-1935) : Het kasteel van Comblat, Maurice Utrillo (1883-1955) : Le moulin 
de la Galette, Kees van Dongen (1877-1968) : De violiste, Maurice de Vlaminck (1876-1958) : Rode 
bloemen. 
     
BAL - Musée des Beaux-Arts de Liège 
Féronstrée, 86
4000 LIEGE 
        
« Ontaarde » kunst in de collecties van de ULg : Chagall, Ensor, Laurencin, Matisse, Vlaminck
Collections artistiques (Ulg) (kunstverzameling van de Universiteit) 
Van 24 oktober tot 31 januari
Tentoonstelling vrij toegankelijk van 24 oktober 2014 tot 31 januari 2015, van maandag tot vrijdag 
van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u, zaterdag van 10u tot 13u. Gesloten op 30 en 31 oktober, 11 
november en van 22 december 2014 tot 4 januari 2015.
Mogelijkheid tot geleide bezoeken: info en reservaties bij vzw Art&fact
04 366 56 04 / art-et-fact@misc.ulg.ac.be
     
In het kielzog van de tentoonstelling « Ontaarde kunst volgens Hitler. De veiling van Luzern 1939 » 
stelt Galerie Wittert een expo voor die een eerbetoon brengt aan kunstenaars die in Luzern werden 
vermeld en vertegenwoordigd zijn in de universitaire collecties. Het gaat voornamelijk om 35 werken 
van James Ensor – waarvan sommige afkomstig uit het nalatenschap dat Fernand Pisart in 1977 
schonk aan de ULg – die, voor het eerst, in hun totaliteit aan het publiek worden getoond. 
De mensen die hebben deelgenomen aan de veiling van Luzern en verbonden waren aan de 
Universiteit van Luik worden overigens opgeroepen in een portretgalerie (Jules Duesberg, Olympe 
Gilbart, Baron Paul de Launoit...). 
Tenslotte wordt er ook nog een zaal gewijd aan de Exposition internationale de la technique de l’eau, 
die in Luik wordt ingehuldigd op 20 mei 1939, dus iets meer dan een maand voor de legendarische 
veiling van Luzern en vroegtijdig wordt gesloten op 2 september ten gevolge van het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. Dankzij een selectie gravures uit een bundel die voor de gelegenheid werd 
gepubliceerd, kan de bezoeker het evenement opnieuw beleven door de blik van kunstenaars zoals 
Robert Crommelynck, Jean Donnay, Paul Daxhelet, Jean Dols of ook nog Georges Comhaire. 
Galerie Wittert, ondergebracht in een van de oudste vleugels van de Universiteit van Luik, omvat 
een indrukwekkende collectie die wordt gekenmerkt door haar rijkdom en diversiteit. Prenten, 
tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, Afrikaanse objecten, foto’s, muntstukken en medailles 
vormen een ensemble van ongeveer 60 000 stuks. Het fonds voor grafische kunst, trouwens afkomstig 
uit het nalatenschap van Adrien Wittert dat in 1903 werd geschonken aan de Universiteit van Luik, 
vormt de harde kern van de collecties waarvan het bijzonder kwetsbare karakter geen permanente 
tentoonstelling toelaat. Vandaar dat de werken worden voorgesteld in tijdelijke tentoonstellingen 
die het museum organiseert binnen haar eigen muren of op andere locaties.

Catalogus van de tentoonstelling beschikbaar (4 €)
Speciaal aanbod: bij aankoop van de catalogus van de tentoonstelling « Ontaarde kunst 
volgens Hitler. De veiling van Luzern, 1939 » (30 €), wordt de catalogus «Ontaarde kunst in de 



collecties van ULg : Chagall, Ensor, Laurencin, Vlaminck » aangeboden.

Conferentie « De veiling van Luzern en de Universiteit van Luik » door professor Jean-Patrick 
Duchesne, directeur artistieke collecties, op donderdag 4 december om 18u in zaal Wittert.

Université de Liège
Collections artistiques
Galerie Wittert
Place du 20-Août, 7
4000 Liège

     
EEN ExHAUSTIEVE EN LUxUEUZE CATALOGUS
     
Naar aanleiding van de tentoonstelling wordt een zeer volledige catalogus uitgegeven. Elk 
tentoongesteld schilderij wordt begeleid door een gedetailleerde fiche. Talrijke specialisten werden 
eveneens gecontacteerd om erudiete artikels te schrijven waarin ze gedetailleerd de veiling van 
Luzern en haar historische context verklaren.
     
bEmIDDELING
     
Om het bezoek te vervolledigen stelt La Cité Miroir eveneens een permanente tentoonstelling voor: 
« Dat nooit meer! Parcours in de nazi- kampen om zich vandaag de dag te verzetten ». Er is ook een 
uitvoerig pedagogisch dossier ter beschikking voor scholen en groepen op aanvraag.

     
Pers contact : Caracas PR – info@caracascom.com - 32 4 349 14 41 – 32 495 22 07 92 

    
   
  
    
   
  

    


