MACS - GRAND-HORNU



Autoparking



Busparking
5 plaatsen


Maestro

Het Museum voor Hedendaagse Kunsten van de Federatie Wallonië-Brussel (MACS), gelegen op de site van de voormalige steenkoolmijn
van Le Grand-Hornu (UNESCO Werelderfgoed), opende zijn deuren in 2002. Samen met het Centrum voor Innovatie en Design (CID)
vormt het een van de culturele polen die gericht zijn op diverse kunstdisciplines.
Naast het opbouwen van een collectie met meer dan 450 werken ontwikkelt het museum een uitgebreid tentoonstellingsprogramma met
internationale uitstraling. Dit aanbod omvat zowel monografische (Tony Oursler, Anish Kapoor, Christian Boltanski, enz.) als thematische
tentoonstellingen (Sisyphe, Le Jour se lève; S.F. [Art, science & fiction]; Rebel Rebel, Art + Rock, enz.).
Het MACS zet ook ambitieuze kunstenaarsresidenties op die uitmonden in de productie van werken die een link hebben met een belangrijke
hoeksteen van de programmatie: het geheugen. Zo deed de Amerikaanse kunstenaar LaToya Ruby Frazier in 2017 een omvangrijk
fotografisch onderzoek rond de geschiedenis van mijnwerkers van Le Grand-Hornu. In 2019 exploreerde de Nederlandse kunstenaar Fiona
Tan de archieven van utopist Paul Otlet, die bewaard worden in het Mundaneum.
Bovendien schenkt het MACS bijzondere aandacht aan publieksbemiddeling en de uitgave van boeken en lithografieën.
Info : http://www.mac-s.be

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 18 u.
Gesloten: op maandag, 24-25 en 31/12, 1/01.
Prijs
volwassenen €10 - 60+ / gehandicapten €6 - studenten / kinderen €2 - kinderen (<6) gratis
Rondleiding
Gratis rondleiding in het Nederlands op elke tweede zondag van de maand om 10u en 15.30u (verplichte reservering)
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Rondleiding
NL, FR, EN - max. 25 pers. - 1 uur • Prijs op werkdagen (weekends): €50 (€60) - met Grand-Hornu: €75 (€90) • Schoolgroepen:
MACS €40 - met Grand-Hornu €60 • reservations@grand-hornu.be - Tel.: 065/ 61.39.02.



100 Maximaal aantal personen



50 Maximaal aantal personen 38 € Ter plaatse



50 Maximaal aantal personen
Verantwoordelijke
Sophie Gallez
Telefoon
065/613.902
Fax
065/613.891
Email
reservations@grand-hornu.be

Maandag : Gesloten
Dinsdag : 10:00:00 - 18:00:00
Woensdag : 10:00:00 - 18:00:00
Donderdag : 10:00:00 - 18:00:00
Vrijdag : 10:00:00 - 18:00:00
Zaterdag : 10:00:00 - 18:00:00
Zondag : 10:00:00 - 18:00:00








T. 065/65.21.21
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu
F. 065/61.38.91
www.mac-s.be
info.macs@grand-hornu.be
Facebook
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