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Update Triënnale Brugge 2021 'TraumA': 

Danse Macabre van Hans Op de Beeck 

+ virtueel platform 

Op zaterdag 8 mei werd in Brugge het startschot gegeven voor de derde Triënnale. 

Tot 24 oktober 2021 gaan 13 sculpturale, architecturale en organische creaties in dialoog met de stad, 

haar bewoners én haar bezoekers. 

  

 

Nieuw: Danse Macabre van 

Hans Op de Beeck (BE) 

Op het Sint-Maartensplein is in het kader van 

Triënnale Brugge sinds vorige week ook de installatie 

van de Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck te 

zien. De verstilde caroussel knipoogt speels naar de 

barokke gevel van de Walburgakerk. In deze carrousel 

bevriest de tijd, is het mechaniek stilgevallen en lijkt de 

vrolijkheid verdwenen. Statisch, stil en monumentaal. 

Het is een nostalgische kermisattractie die iets 

spokerigs heeft, gevat is tussen droom en nachtmerrie, 

tegelijkertijd bevreemdend en melancholisch. 

 

Klik hier voor beeldmateriaal. 

  

https://brugge.cmail20.com/t/j-l-firedt-thdriitilt-y/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-firedt-thdriitilt-r/


TRIËNNALE BRUGGE 2021 virtueel 

Bereid je bezoek aan Triënnale Brugge 2021 voor met 

een virtuele toer langs het parcours. Deze 

spectaculaire 360°-beelden geven volop goesting om 

de installaties in het echt te komen ontdekken. 

 

Ontdek het virtuele platform hier. 

   

  

 

Veilig en met open armen 

Door de versoepelende maatregelen beweegt er in de 

stad heel wat op het vlak van cultuur, beleving en 

evenementen. Voor een up to date overzicht van 

activiteiten in de stad, verwijzen we graag naar deze 

eventpagina. 

 

Bekijk hier hoe Brugge alles in het werk zet om je veilig 

en met open armen in de stad te ontvangen. 

  

  
Triënnale Brugge 2021: TraumA  

8 mei - 24 oktober 2021 Brugge 

triennalebrugge.be 

 

Triënnale Brugge is een organisatie van Brugge Plus, Musea Brugge, Kenniscentrum vzw en Cultuurcentrum 

Brugge in opdracht van Stad Brugge. 
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