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Het museum voor Schone Kunsten in Doornik stelt voor: een 
uitzonderlijke kunsttentoonstelling van 14 januari tot 16 april 2017. 

Een wereldpremière : Dalí – Pitchot « over vriendschap en 
surrealisme » 

Met ook nog: DE CHIRICO, BÖCKLIN, FRIEDRICH, ARCIMBOLDO, 

SEURAT,… 
 

Originele werken van Dalí staan opgesteld tegenover een uitzonderlijke collectie 
van werken van Antoni Pitxot en andere grote referenties uit de Europese 
kunstgeschiedenis die inspiratiebronnen waren voor hun gemeenschappelijk 
artistiek parcours, zoals De Chirico, Böcklin, Friedrich, Arcimboldo, Seurat…  

Dit alles in het bijzondere museum voor Schone Kusten van Doornik, een 
bouwwerk van de hand van Victor Horta.  
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Dalí zoals je hem nog nooit hebt gezien. Dalí ontcijferd. Dalí onthuld. 

Deze tentoonstelling heeft als doel de werkelijke DNA van Salvador Dalí te laten 
zien, en dit via de onontgonnen banden met een artiestenfamilie uit Cadaqués, de 
Pitxots, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van zijn roeping. 
Antoni Pitxot, vorig jaar overleden, was zijn intieme vriend en medewerker. 
Samen hebben ze een opmerkelijk en ongekend oeuvre gecreëerd.  

Een veertigtal originele werken van Dalí zullen opgesteld worden tegenover een 
uitzonderlijke collectie van werken van Antoni Pitxot. De expo plaatst ze ook in 
relatie tot andere grote referenties uit de Europese kunstgeschiedenis die 
inspiratiebronnen waren voor hun gemeenschappelijk artistiek parcours, zoals De 
Chirico, Böcklin, Friedrich, Arcimboldo, Seurat…  

BEZOEK VOOR INDIVIDUELE BEZOEKERS « Les amis réunis » elke zaterdag 15.30 
uur. 

Geleide bezoeken in het Nederlands elke zaterdagnamiddag om 15.30 uur. Een 
drankje op het einde van het bezoek in “Les Amis Réunis” is inbegrepen in de prijs 
van € 10. Plaats van afspraak: ingang museum voor Schone Kunsten.  

Info et reserveren : 00 32 69 22 20 45 (dienst voor toerisme) 
info@visittournai.be - www.visittournai.be 

PRAKTISCH 

Museum voor Schone Kunsten, Rue Saint-Martin 3, 7500 Tournai (Doornik).  
Van november tot maart: 9.30 u. – 12.00 u. en 14.00 u. – 17.00 u. Gesloten op 
dinsdag en zondagvoormiddag. Gesloten op 25 maart, dus ook geen rondleiding 
op 25 maart. 

Toegangsprijs: € 10 per persoon en € 5 groepen (vanaf 10 personen).  

BEZOEK DOORNIK IN GROEP VANAF 10 personen. 

Dagarrangement in Doornik : UNESCO en surrealisme 

Tot en met 15 april 2017.  

- 9.30 uur Welkomstkoffie 
- 10.00 uur Film in de dienst voor toerisme 
- 10.30 uur UNESCO tour in de stad Doornik met gids. 
- 12.30 uur Driegangenmaaltijd ‘menu terroir’ in een Doorniks restaurant.  

mailto:info@visittournai.be
http://www.visittournai.be/
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- 14.00 uur  Vrij bezoek aan de tentoonstelling “Dalí – Pitxot. Une amitié au 
coeur du surréalisme.”  

Optioneel: 

- Hartige pauze (streekbier met versnapering) of zoete pauze (Gâteau Clovis 
met koffie).  

Prijs:  
- 35 € per persoon voor groepen vanaf 20 personen. 38 € voor groepen vanaf 

10 personen. 
- Optie hartige of zoete pauze: € 5 per persoon  
- Optie: gids voor het bezoek aan het museum met begeleiding : € 66 voor de 

gidsbeurt (maximum 20 personen per gids.)  
 
 
ONTHAAL PERS 
Contacteer ons voor een gepersonaliseerd onthaal:  
 
 

Contact:   
Eva Demeulemeester  
069 59 08 32 – 0471 92 10 34   
eva.demeulemeester@visittournai.be  
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