
MODEMUSEUM ANTWERPEN KIJKT TERUG OP SUCCESVOL JAAR MET 
104.911 BEZOEKERS IN 2017! 

 

MoMu - ModeMuseum Antwerpen kijkt terug op een succesvol jaar met in totaal 104.911 bezoekers in 
2017! Een heel goed jaar voor het MoMu met de tentoonstelling rond Rik Wouters die afsloot in maart en de 

expo rond Margiela en Hermès die begin van de zomer afklokte op 60.351 bezoekers. Ook de huidige expo 
rond Olivier Theyskens loopt zeer goed en wordt verlengd to en met 15 april. 

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Cultuur Provincie Antwerpen: 'Ons internationaal befaamde 
Modemuseum rondt net zoals de voorbije jaren vlot de kaap van 100 000 bezoekers. Ik raad het publiek van 
harte aan om de laatste, wervelende expositie rond Olivier Theyskens te bezoeken voordat de deuren 
gedurende twee jaren sluiten voor een grondige renovatie. Stad, provincie en Toerisme Vlaanderen 
investeren samen in het museum dat vanaf het Modejaar 2020 Antwerpen meer dan ooit op de modekaart 
zal zetten.' 

De huidige tentoonstelling Olivier Theyskens - She walks in beauty toont het werk van een van de meest 
intrigerende Belgische ontwerpers. De expo traceert zijn creatieve evolutie doorheen twintig jaar in de 
modewereld met met topstukken uit zijn eigen collecties die van de Franse modehuizen Rochhas en Nina 
Ricci toen hij er creatief directeur was. 
De expo is tevens de laatste in het museum. Nadien start het museum met grondige renovatie- en 
uitbreidingswerken in aanloop naar het Modejaar 2020. 

Caroline Bastiaens, schepen voor Cultuur Stad Antwerpen: 'Antwerpen is dé modestad bij uitstek met één 
van de oudste academies en één van de meest gerenommeerde modeopleidingen ter wereld. Het MoMu - 
Modemuseum Antwerpen vormt hierin ook een onmisbare schakel. Daarom investeert de stad mee in de 
uitbreiding en renovatie van het museum en daarom ook ben ik bijzonder blij dat onze stad en het museum 
vanaf nu nauw samenwerken. Samen maken we van onze stad ook in de toekomst een internationale 
aantrekkingspool voor liefhebbers van en professionals in mode. Ik kijk alvast uit naar het vernieuwde 
museum en het Modejaar in 2020.' 
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