DiscoverDD

jaarprogramma 2021
DiscoverDD is een groep kunstgepassionneerden die MDD steunt en samen
opkomende internationaal gerenommeerde kunstenaars in hun studio’s ontdekt
waarbij de interactie met de kunstenaar centraal staat. DiscoverDD bezoekt
privécollecties en andere kunstinstellingen en organiseert panelgesprekken rond
alle facetten van kunst en architectuur. Jaarlijks is er een meerdaagse trip naar het
buitenland waar we de lokale kunstscène ontdekken.

Zondagnamiddag 24 januari 2021 – Otegem
We bezoeken Platform 6a te Otegem. Geleid bezoek met S.M.A.K. directeur Philippe Van
Cauteren die de collectiepresentatie cureerde voor Tanguy & Bieke Van Quickenborne,
ex-bestuurders van JongDD. Tanguy & Bieke delen hun ervaringen als verzamelaars. Tevens
voorzien we een rondleiding van curator Johan Vansteenkiste in de collectie van Marc Coucke
die de grootste Europese Marcel Duchamp-collectie bezit en deze voor het eerst aan de
buitenwereld toont.
Zaterdag 27 februari 2021 – Puurs
Namiddagprogramma in Puurs: we bezoeken de kunstroute in Puurs (K.I.P.) en krijgen een
exclusieve rondleiding van curator Wilfried Cooreman die de kunstwerken selecteerde en
een mix maakte tussen kunstwerken van opkomend talent en van gevestigde kunstenaars.
Wilfried Cooreman woont in Puurs en bouwde samen met zijn vrouw sinds de jaren ‘70 aan
een belangrijke kunstcollectie.
Zondagnamiddag 21 maart 2021 – Gent
Atelierbezoeken in Gent aan kunstenaars die eerder in MDD hebben tentoongesteld. Bezoek
aan Wim Delvoye, Peter Buggenhout en Marie Cloquet.
Zaterdag 24 april - virtueel
Exclusieve toegang gedurende één dag tot een film van kunstenaar Emmanuel Van der
Auwera. Het atelier van de kunstenaar bezoeken we op zaterdag 5 juni tijdens onze uitstap
naar Brussel.
Zaterdagnamiddag 8 mei 2021 – Oostende en Veurne
Uitstap naar de Vlaamse kust. We worden rondgeleid langs kunstwerken in het Kursaal en
bezoeken het atelier van Matthieu Ronsse. Dag wordt afgesloten met opening in Emergent in
Veurne. Inclusief lunchbox.

Zondagnamiddag 30 mei 2021 – TIELT
We krijgen een exclusieve rondleiding door Wilfried en Yannicke Cooreman doorheen de
tentoonstelling After all, a collection is only human in een prachtige Konstrukto Villa in Tielt.
Voor deze expositie werden de patroons van MDD voor het eerst uitgenodigd om bij te dragen
aan deze tentoonstelling. Richard Venlet verzorgt de scenografie van de tentoonstelling. Na
het bezoek volgt een lezing over modernistische architectuur.
Zaterdag 5 juni 2021 – Brussel
In het kader van Art Brussels WEEK bezoeken we enkele galeries en kunstenaars, waaronder
Emmanuel Van der Auwera het atelier van Hans Op de Beeck. Inclusief lunch.
Zaterdag 26 juni 2021 – Gent -Vandenhove Centrum voor Architectuur en Kunst
Gesprek met David Claerbout en curator Martin Germann over invloed digitale ontwikkelingen
op childerkunst.
Zondag 29 augustus 2021 – Deurle - MDD
+1 day: BBQ in de tuin van MDD voor alle leden met hun kinderen en de mogelijkheid
vrienden mee te brengen en kennis te laten maken met DiscoverDD.
Zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 – Den Haag
We plannen een weekend in het bruisende Den Haag en omgeving. We bezoeken het
Museum Voorlinden en ontdekken de hedendaagse kunst hotspots in Den Haag waar we ook
internationaal gerenommeerde kunstenaars zullen ontmoeten.
(Er zal een kleine meerkost gevraagd worden voor het weekend in Nederland).
Zaterdag 2 oktober 2021 – Vlaamse Ardennen
Kindvriendelijke wandelkunstroute PASS in de Vlaamse Ardennen waarbij hedendaagse
kunst geconfronteerd wordt met de idyllische sfeer van de landelijke dorpen Huise, Mullem,
Wannegem en Lede. Initiatiefnemer en deelnemend kunstenaar Kris Martin toont ons de weg
Zaterdag 20 november 2021 – Brussel
Daguitstap naar Brussel: we bezoeken privé-collecties van inspirerende verzamelaars,
lunchen in Brussel en bezoeken exposities.
Donderdagavond 9 december 2021- Deurle – MDD
Naar jaarlijkse traditie een eindejaarsnocturne en walking dinner met ClubDD om het jaar
feestelijk af te sluiten en het programma 2022 bekend te maken.
* Wij willen u erop wijzen dat het bovenstaande programma weliswaar gebaseerd is op onze meest optimistische
veronderstellingen, maar dat we de onzekerheid die ons dagelijks leven vandaag de dag bepaalt, niet kunnen negeren.
Daarom blijven we de situatie nauwlettend opvolgen en passen we ons programma, indien nodig, aan. Het bestuur van
DiscoverDD, Barbara De Palmenaer, Marta Janakakisz, Bert Van Welden, Arne Van Wonterghem, danken u bij voorbaat voor
uw begrip en flexibiliteit.

