
PERSCOMMUNIQUÉ
22 januari 2018

Tussen Rubens en Van Dyck 
GASPAR DE CRAYER 
(Antwerpen, 1584 – Gent, 1669)

Tentoonstelling 
van 30 juni tot 4 november 2018

GASPAR DE CRAYER 
De marteldood van de Heilige Katharina
Omstreeks 1622, Olie op doek 
Grenoble, musée des Beaux-Arts
© Stad Grenoble  / Musée de Grenoble,  
J-L. Lacroix



Na het succes van de tentoonstellingen Vlaanderen 
en de Zee en De Odyssee van de Dieren nodigt het 
Musée de Flandre u nogmaals uit om u te verdiepen 
in de wereld van de Vlaamse schilderkunst van de 
16e eeuw en een groot schilder, Gaspar De Crayer, 
(opnieuw) te leren kennen. 

Met deze eerste eenmanstentoonstelling gewijd 
aan Gaspar De Crayer richt het Musée de Flandre 
de schijnwerpers op het oeuvre en de stijl van een 
kunstenaar die door Cornelis de Bie (1627-1712) werd 
vergeleken met “de schilderspracht van Rubens  
en de voornaamheid van Van Dyck”. 

Gaspar De Crayer, in 1584 in Antwerpen geboren en 
in 1669 in Gent gestorven, wordt in zijn tijd gezien als 
een vooraanstaand kunstenaar. Hij dankt zijn succes 
aan zijn vele portretten van notabelen en prinsen 
en aan zijn grote retabels – kunstvorm waarin hij 
uitblinkt. Om de omvangrijke werken volledig tot  
hun recht te laten komen, werken we samen  
met het Museum voor Schone Kunsten van Gent  
dat in de zomer de grote stukken uit de collectie van  
Gaspar De Crayer zal tentoonstellen.

De tentoonstelling illustreert het talent van Gaspar 
De Crayer aan de hand van een vijftigtal schilderijen, 
tekeningen en gravures afkomstig uit prestigieuze 
collecties, zoals die van het Prado in Madrid en het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen. Voor het eerst 
kan het Portret van Filips IV van Spanje uit het  
Metropolitan Museum in New York bewonderd  
worden naast dat van het Palacio de Viana in Madrid. 

De tentoonstelling zal de hele eerste verdieping  
van het museum innemen en uit vijf delen bestaan.  
Commissarissen van de tentoonstelling zijn  
Alexis Merle du Bourg, kunsthistoricus,  
en Sandrine Vézilier-Dussart, hoofdconservator  
van het Musée de Flandre. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Musée de Flandre
26, Grand’Place – BP 38
59 670 CASSEL, FRANKRIJK 
Telefoon : + 33(0) 3 59 73 45 60 
Fax : + 33(0) 3 59 73 45 71
Email : museedeflandre@lenord.fr

OPENINGSTIJDEN
Van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 
12.30 uur en van 14 tot 18 uur 
Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. 
Gesloten op maandag en op feestdagen 
(1 januari, 1mei en 25 december)

WEBSITE  
http://museedeflandre.lenord.fr

WEGBESCHRIJVING
Het Musée de Flandre bevindt zich op 
de Grote Markt (Grand Place)  
van Cassel, met de auto op 40 min.  
van Rijsel en 35 min. van Duinkerke.  
Te bereiken via autosnelweg A25.

CONTACT NATIONALE  
EN INTERNATIONALE PERS
BUREAU OBSERVATOIRE
Vanessa RAVENAUX
tel : +33(0)1 43 54 87 71 /  
+33(0)7 82 46 31 19
vanessa@observatoire.fr

CONTACT REGIONALE PERS
MUSÉE  DE FLANDRE 
Marie-Hélène DUFOURNY
tel : +33(0)3 59 73 45 58 /  
+33(0)6 12 81 38 05
mariehelene.dufourny@lenord.fr

 De persreis vindt  
 plaats op  
 donderdag 28 juni 2018 


