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Horta & C°

Horta & C°, een initiatief van: Werner Adriaenssens, conservator afdeling Decoratieve Kunsten 20ste eeuw bij de KMKG; Arlette Clauwers, 
voormalige directrice en oprichtster van Korei VZW & Brussels Biennale of Modern Architecture; Tom Packet, PhD researcher – Vrije 
Universiteit Brussel (VUB); Linsy Raaffels, projectmedewerker erfgoed en PhD researcher, VUB – Departement Architectural Engineering; 
Dirk Van de Vijver, Hoofddocent Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg, Universiteit Utrecht; Jos Vandenbreeden, voormalig 
directeur Sint-Lukasarchief, bestuurder Stichting CIVA Brussels en erfgoedarchitect; Ann Voets, kunsthistorica en landschapsarchitecte & 
Benjamin Zurstrassen, conservator van het Hortamuseum.

Horta & C° dompelt je onder in het boeiende oeuvre 
van de pioniers van de Art nouveau: Victor Horta, Paul 
Hankar en Henry Van de Velde. Ook minder bekende 
tijdgenoten komen aan bod, zoals Jules Brunfaut, Maria 
Sèthe, Lina en Paul Cauchie, Jean-Baptiste Dewin, 
Léon Govaerts, Anna Boch, Gustave Strauven, Emiel 
Van Averbeke, Ernest Blerot, Paul Saintenoy, samen 
met een aantal internationale sterren zoals Margaret 
MacDonald, Hector Guimard, Lilla Hansen, Emile Gallé, 
Josef Hoffmann en Antoni Gaudí.

Horta & C° kijkt ook naar de tweede golf van vernieuwing 
na de Eerste Wereldoorlog. De zoektocht naar puurheid 
leidt naar het Modernisme, terwijl men ook blijft hunkeren 
naar sierlijke art-decolijnen. Het Modenisme en de Art 
deco staan diametraal tegenover elkaar en daartussen 
speelt zich het debat van de Belgische architectuur in 
het Interbellum af. In dit verhaal evolueren Horta, Van 
de Velde en hun tijdsgenoten ook mee, en op hun beurt 
beïnvloeden ze de volgende generaties.

Wat is Horta & C°?
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Horta & C° is een vereniging die ontstond 
in het ochtendgloren van 2021 onder de 
vleugels van het Hortamuseum.
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Wat verwacht je van Horta & C°?

Een interdisciplinaire onderdompeling in de architectuur 
van de Art nouveau, de Art deco en het Modernisme, 
de toegepaste kunsten, het meubilair, het vakmanschap, 
de literatuur, de tuin- en de landschapskunst, de 
stedenbouw, … kortom, anders kijken om meer te zien!

Horta & C° nodigt je uit op activiteiten zoals lezingen, 
interieurbezoeken, colloquia, boekvoorstellingen, uit-
stappen, … Met Horta & C° neem je evenzeer deel aan 
het debat over het behoud, de restauratie, de authenti-
citeit en de herbestemming van het erfgoed.

Ondersteun de uitbreiding van de collecties, de bibliotheek en de 
archieven en geniet van de vele voordelen die Horta & C° aanbiedt

Hoe word ik ambassadeur van Horta & C°?

Horta & C° – horta.and.co@gmail.com – +32 474 98 29 81 – IBAN: BE14 3632 1223 0683

WORD AMBASSADEUR VAN 
HET HORTAMUSEUM! 2021-2022

De activiteiten worden geprogrammeerd in het Nederlands, in het Engels en in het Frans.

Per werkjaar, vanaf 1 juni 2021 tot 31 mei 2022

Horta & C° geeft je onbeperkte toegang tot het 
Hortamuseum en één gratis bezoek met een genodigde. 
Je ontvangt een nieuwsbrief, je kan deelnemen aan 
bezoeken, uitstappen, lezingen, ... aan gunsttarieven.

Mail naar horta.and.co@gmail.com en vermeld :
“Ik/wij word(en) ambassadeur” met uw naam en voor-
naam (+ naam van je partner), adres, geboortedatum en 
de keuze van het lidmaatschap: 30 € / 45 € of 15 €.

Te storten op het rekeningnummer:
BE14 3632 1223 0683 van Horta & C°

Tarieven

Word individueel Ambassadeur / Ambassadrice
30 € per jaar & met partner voor 45 € per jaar

Word Jonge Ambassadeur / Ambassadrice (-26 jaar)
15 € per jaar
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