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Update Triënnale Brugge 2021 'TraumA':
- The Bruges Diptych van Jon Lott
- Familieaanbod
- Triënnale culinair
- Persplatform
Nog tot 24 oktober 2021 gaan 13 sculpturale, architecturale en organische creaties in dialoog met de
stad, haar bewoners én haar bezoekers. De hele stad blijft in de ban van deze derde Triënnale.

Nieuw: The Bruges Diptych van Jon
Lott (US)
The Bruges Diptych, het paviljoen aan de GoudenHandrei van Amerikaans kunstenaar Jon Lott, is af!
Ongunstige weersomstandigheden en het belang van
een optimale zorg voor het patrimonium leidden tot
vertraging bij de bouw van dit meest uitdagende
project van de editie 2021. Een bestaande gevel,
dichtbij het voormalige huis van de Vlaamse primitief
Jan van Eyck, werd ontdubbeld en een kopie van de
originele gevel werd toegevoegd. Met dit ‘tweeluik’
speelt de architect met de spanning tussen
interieur en exterieur, met wat te zien is met het
blote oog en wat zich afspeelt achter de gevels van
een stad. Het paviljoen is een plek van
nieuwsgierigheid, inspiratie én ontmoetingen.
Klik hier voor beeldmateriaal.

Familieaanbod gebundeld
Het aanbod van Triënnale Brugge leent zich
uitstekend voor een gezinsuitstap. Met een gratis
pakketje Doe-Kaarten in de hand ontdekt het jonge
volkje al spelend de kunst- en architectuurinstallaties.
Wie het rustiger wil aanpakken, kan de QR-codes op
de infozuilen scannen en samen met ‘Opa Art(hur) en
zijn ekster Marietje’ de verhalen achter de
kunstwerken ontdekken. De interactieve
familierondleidingen op zondag bieden dan weer
een bredere blik op de installaties.
Klik hier voor een overzicht.

Triënnale Brugge culinair
Bij bezoekers van het kunstenparcours worden alle
zintuigen geprikkeld. Maar liefst 28 horecazaken op
of rond de route verdelen niet alleen informatie maar
spelen met hun culinair aanbod creatief in op het
thema ‘TraumA’. Speciale Triënnale-biertjes, -koffies
en -cocktails, Triënnale Brugge highballs (cocktails
met Young Hearts Seltzer), picknickmanden, ontbijt,
lunch- of driegangenmenu’s staan op de kaart. Deze
Triënnale Brugge-ambassadeurs serveren niet alleen
‘smakelijke kunstwerkjes’, ze liggen vaak op
verrassende en schilderachtige plekken.
Een overzicht vind je hier.

Persplatform
Op het persplatform vind je alle inhoud om
je verhalen over Brugge en haar Triënnale te
stofferen. Niet alleen een lijvig persdossier maar ook
videomateriaal, foto’s, downloads van o.a. de
Doekaart voor kinderen en de teksten van de
podcasts, een virtueel bezoek en een blik achter de
schermen.
Logingegevens:
URL: pers.triennalebrugge.be
Gebruikersnaam:
press
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Triënnale Brugge is een organisatie van Brugge Plus, Musea Brugge, Kenniscentrum vzw en
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