
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 
 
“Er zijn schilders die de zon in een gele 
vlek veranderen, maar er zijn er ook die 
dankzij hun kunst en intelligentie een gele 
vlek in een zon veranderen.”  Pablo 
Picasso 
 
Het was Prinses Lea, de weduwe van 
Prins Alexander, de oudste zoon uit het 
huwelijk van koning Leopold III met Lilian 
Baels, die op 9 maart de tentoonstelling 
Xpo Picasso opende. De expo is een 
initiatief van Xpo Center Bruges, de 
noemer waaronder Site Oud Sint-Jan 
voortaan tentoonstellingen organiseert. 
 
In het kader van deze tentoonstelling heeft curator Jean-Christophe Hubert voor Site 
Oud Sint-Jan de hand kunnen leggen op een uitgebreide en bijzondere collectie 
grafisch werk. Met 300 kunstwerken wordt Xpo Center Bruges dé referentie op vlak van 
grafische kunst van Picasso. 
 
De permanente tentoonstelling heeft plaats in de historische site Oud Sint-Jan in 
Brugge. De ruim 300 werken, die veelal afkomstig zijn uit privécollecties, laten de 
bezoeker kennismaken met een kunstenaar zoals we hem minder goed kennen. De 
klemtoon ligt op Picasso’s grafisch werk dat hij maakte in de periode van 1930 tot 1970. 
Elke gravure of litho is een origineel werk, door de artiest zelf vervaardigd. De collectie 
vormt eigenlijk een soort intiem journaal van de kunstenaar. Je ziet alles wat hij 
dagdagelijks deed, maar dan vertaald in grafische kunst. 
 
Een chronologisch parcours, aangevuld met thematische accenten, zoals zelfportretten, 
dansers, het surrealisme, portretkunst enz., leidt de bezoeker langs de hoogtepunten 
van het leven en werk van de meester. De ruimtes – nu eens intiem, dan weer helder 
en ruim – stralen rust uit zodat de bezoeker optimaal kan genieten. Drietalige 
informatieborden geven toelichting. Een filmpje, gemaakt door de Belgische cineast 
Paul Haesaert, toont Picasso aan het werk in zijn atelier in Vallauris. 
 
Picasso was één van de invloedrijkste 20ste-eeuwse kunstenaars. In zijn grafisch werk 
komen de belangrijkste thema’s die zijn oeuvre kenmerken aan bod en ook alle 
expressievormen die karakteristiek zijn voor zijn beeldende kunst. De collectie in Xpo 
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Center Bruges omvat gravures, lithografieën, tekeningen en uitzonderlijke originele 

illustraties. Daarnaast is er ook keramiek.  Onder de werken ook enkele heel bekende, 

zoals De Vredesduif, maar ook reeksen die nooit eerder aan het publiek getoond 
werden. 
 
INFO : www.picasso-bruges.be & www.xpo-center-bruges.be 
 
PERSINFO: communication@oudsintjan.be 
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