Caermersklooster

INSIDE
telkens een ontdekking ...

Martin Scorsese, 2013 – 2014

Jacques Tati, 2010 – 2011

Over de grenzen heen
Vandaag krijgt het klooster veel verschillende bezoekers over de vloer.
Zijn eigenzinnige identiteit binnen het culturele landschap plaatst het
Caermersklooster niet alleen op de Vlaamse, maar ook op de nationale
en zelfs op de internationale kaart.
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Ingmar Bergman - Over waarheid en leugen, 2011 – 2012

Ai Weiwei, 2004

Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2008, 2009
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Provinciaal Cultuurcentrum
Caermersklooster
Conservator — Lode Van Pee

André Van Schuylenbergh, 2013

Vrouwebroersstraat 6, 9000 Gent
tel. +32 9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be
www.facebook.com/caermersklooster

Een boeiend platform
Enerzijds wil het Caermersklooster kunstenaars uit Oost-Vlaanderen
promoten, zoals de laureaten van de provinciale prijzen voor beeldende
kunst en vormgeving. Anderzijds wil het voor Oost-Vlaanderen een
inspirerend venster op de wereld zijn. Door de brede waaier aan
kunstdisciplines is het Caermersklooster bekend bij een divers en
kleurrijk publiek: vandaag is er beeldende kunst, morgen architectuur,
dan weer fotografie of film, maar ook design en zelfs etnische kunst. Ze
volgen elkaar wisselend op, al dan niet in combinatie met elkaar. Ook
sociale, historische en maatschappelijke thema’s komen aan bod.

Openingsuren
dagelijks van 10 – 17 uur
(toegang tot 16.30 uur)
gesloten op maandag, 24, 25, 31-12 en 1-1
Bereikbaarheid
vanaf Sint-Pietersstation: met tram 4
tot halte Lange Steenstraat of

Zinnebeeldig, 2002

met tram 1 tot halte Gravensteen
met wagen: aanbevolen parking
Vrijdagmarkt
Rondleidingen mogelijk op aanvraag
Gandante
tel. +32 9 375 31 61
www.gandante.be
Gentse Gidsen
tel. +32 9 233 07 72
www.gentsegidsen.be
Vizit
tel. +32 9 233 76 89
www.vizit.be
Ghent-Authentic
tel. +32 498 10 99 61
www.ghent-authentic.be
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Een monument badend in bijzonder licht
Het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster organiseert
tentoonstellingen van hoge kwaliteit voor een zo breed mogelijk publiek.
Daarbij staan het onverwachte en het authentieke hoog in het vaandel.
Er zijn vier tentoonstellingsperiodes per jaar. Grote tentoonstellingen die
alle ruimtes in beslag nemen, wisselen af met kleinere tentoonstellingen
waarvoor de kloosterkerk of het ‘Oud Huis’ volstaan. De monumentaliteit van
deze unieke tentoonstellingsruimte en haar bijzondere lichtinval maken
elke tentoonstelling tot een onvergetelijke ontmoeting. Een passende
en uitgekiende vormgeving verrast steeds opnieuw met een afwisselend
inhoudelijk verhaal.

