
FEELING WONEN (PRESSE DE BELGIQUE) 01/10/2010

Surface approx. (cm²) : 330

Page 1/1

VILLENEUVE
9467465200504/NVF/ANM/2

Eléments de recherche : Presse étrangère

M O T !

TopOntWerper,hip^plek,interieurevent'dezerubnekneemtumeenaarwat'hot'is!
TOST JANKVOS

KunStopeenfcrMI5»W«f
ier ipende het gerenoveeitfe Jf-O p 25 septcmber ipende het gerenoveeitfe

Musée dart moderne I illc Métropole zijn
deuren m Viilenejvx» dAsiq Het kreeg voor de
gelegenheid ook een meuve naani I ille Métropole
Musée dart irodcrne dart contemporain et dart
b-ut (LaM) De vernouw ng i an loi musLum dat

sind<; I9S} plaats biedt asn werken
van 0,11 IVaque, Picassu, Miro en
Modigliani die Geneviève en Jean
Misurel aan de stad Rjjse] sjionken,
nam ru m v er jaar m beslag De Parijse
annuelle Vhnuelle Gautrand die om
jekerdhi'id vervuerl met de Citroen-
showroom op de Champs i iysees,
\\on de wcd>itri|d rond de reorganivitie
en uidireiding van lui muséum /le
ontwierp een met nrganisihe molievcn
versicnie betonnen vleugei die met bi)
het oorspronkclijke bakstcnen gebouw
van Roland Simounet aansluit, maar

t.r niooi mee tontrcstecrt De constru».ne heeP een
vloeiende lijr, die ook aan de b'niierkant duide!i|k te
jien is In deze twee coor een beeldenpji k omgevcn
gebuuuen kunt u terecht \oor dne Lollecties Naast
de ver/ameling moderne kumt /un er hcdendaagse
werken van oj LeMÇ Boltz Cristal Boltandi en
Allan McCoIlum In 1999 doneerde de Sii^hting
lAMCim. ook nog eens een vemrnelmg Jrt brut met
«k grooisti namcn u t deœ nchtjig Aloise t'orbaz
Fleury Joseph Crepm t arlo /inelL I le- was de

onwangvan dielaatste verzamel ngdiecleverbouwirg
in uitbreiding \an net muséum nood*akeli]ik maakte
in totaal kunl u m het nu ruim 4 000 m grote muscunx
neer dan 4 SOO werken (par bez chtigen, waarvan

imige nooit eerdcr werden tentoonge^teld Metic
idéale ^eografi*.he ligging Rnsel hgt in

drichoek Londen Parits Brussel is het I i\l
iitgegroeid tôt een van de belangriiUtc I uiop, i
insea var HKîe en 2lste eeuwse kun^t © LaVI

I allée du Musée, 596SO Villeneuve dAscq
(F), open di-7o I0u-I8u, tîft.20.19.68.68

I Ir het brHrirnpark «Mt
oiti Cioix du Sud VAS
Ak'wnderCaWer(1969)
i r'etgeit'noveerde
muséum met links het
oorspronke'ijke bakstenen
gebotiw var Roland Sirrnuoet
en rochts de nieuwt4 veugel
van Mdnue'le Cautiand


