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 Vlaamse Meesters gaan internationaal 
 

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts en Vlaams minister-president Geert Bourgeois 
openden vandaag de prestigieuze Rubens-tentoonstelling ‘Kraft der Verwandlung’ in het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen. Tot 21 januari 2018 kan je in dit museum op zoek naar 
de inspiratiebronnen van de Vlaamse grootmeester van de barok, Peter Paul Rubens. “De 
Vlaamse Meesters zijn tijdloze iconen van Vlaams vakmanschap”, zegt Vlaams minister van 
Toerisme Weyts. “Ik ben zeer verheugd dat een van de grootste en belangrijkste kunstmusea 
in de wereld Vlaamse Meesters-werken tentoonstelt.”  
“De samenwerking met het Kunsthistorisches museum omvat naast de gezamenlijke 
promotie van tentoonstellingen ook een versterkte samenwerking tussen musea en 
kennisinstellingen“, aldus minister-president Geert Bourgeois. 
 
Voor de Rubens-tentoonstelling ‘Kraft der Verwandlung’ brengt het Kunsthistorisches 
Museum een indrukwekkend aantal werken bijeen zowel uit de eigen collectie als 
verschillende bruiklenen. Het museum bezit zo’n 40 werken van de Meester, waaronder 
enkele topstukken zoals het late zelfportret van Rubens. Minister-president Geert Bourgeois: 
“Deze Weense collectie wordt met talrijke internationale werken versterkt tot een 
buitengewoon ensemble dat het meesterschap van Rubens in de verf zet.” 
 
Peter Paul Rubens wordt nog steeds beschouwd als de bekendste Vlaamse barokschilder. 
“Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Daar mogen we best 
trots op zijn”, zegt Weyts. “Toch zijn er nog te weinig mensen in binnen- en buitenland die 
beseffen wat de Vlaamse Meesters betekend hebben.” 
 
Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen in een ambitieus programma rond de 
wereldberoemde Vlaamse Meesters. In 2018 staat Rubens centraal, in 2019 worden de 
schijnwerpers op Bruegel gericht en in 2020 ligt de focus op Van Eyck. Er wordt nu al fors 
geïnvesteerd in toeristische projecten, die de Vlaamse Meesters opnieuw tot leven zullen 
wekken in Vlaanderen.  
 
Deze Rubens-tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een boeiende ontdekkingstocht 
naar de creativiteit van Rubens en zijn inspiratiebronnen. “De Rubens-expositie in het 
Kunsthistorisches Museum is de start van verwondering en kan ook buitenlanders verleiden 
tot een bezoekje aan Vlaanderen en haar Meesters”, besluit Weyts. 
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