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UITNODIGING TENTOONSTELLING

WAITING FOR: GOLDEN HOUR
KAAT VAN DOREN / BE

27 maart - 12 juni 2022

OPENING NU ZONDAG VANAF 13:30U

BELEVING VAN DE ZON
De doordachte architectuur die van dit museum een levende sculptuur maakt, door 
licht en schaduw te werpen op het ritme van de zon, vormt een ideale context voor 
een tentoonstelling met als leidraad mijn recent verschenen artist book Waiting For: 
GOLDEN HOUR. Met zonlicht als primair materiaal, van donker naar licht, van zwart 
naar wit, van bitumen naar zon, van Miroir Noir naar Golden Hour . En ook weer 
terug. Als een cyclus van constante verandering, vergankelijkheid, ongrijpbaarheid 
en hoop. Een ode aan de feitelijkheid van onzekerheid, en aan de voorwaardelijke  

wilskracht van de natuur.

https://mailchi.mp/ed3d91ca618d/uitnodiging-tentoonstelling-lente-2022?e=6fa79001d4


.

REFLECTIES VAN HET ZWARTSTE ZWART
De zwarte spiegel werd als ‘Claudespiegel’ veelvuldig ingezet in de zoektocht naar 
het mooiste, meest ware licht, maar heeft ook een geschiedenis als mythisch en 
kunsthistorisch object. De Azteekse god van de nacht en de oorlog, Tezcatlipoca, 
droeg er bijvoorbeeld een als attribuut: hij kon ermee in de toekomst kijken én zijn 
vijanden doden. Het geloof in de magische krachten van de zwarte spiegel bestond 
ook in het westen, waar het gebruik van het ‘duivelse’ object sterk werd veroordeeld 
door de christelijke kerk: “This black mirror enabled necromancers to conjure and 
visualize the souls of the dead and thus to enter into communication with them.”

Meer info over deze tentoonstelling (PDF)

OPENING
graag nodigen wij u uit op de opening

nu zondag 27 maart
van 13:30u tot 17u

in aanwezigheid van de kunstenaar

VOOR DE OPENING GAAN WE
UITZONDERLIJK OPEN OM 13:30U

DE ECHTE MIDDAG
De nacht van zaterdag op zondag gaan we over naar zomeruur en valt de echte 

middag zondag om 13:52u. Daarom gaan we uitzonderlijk open vanaf 13:30, zodat 
we samen de echte middag kunnen waarnemen op de lichtmeridiaan.

Kaat Van Doren

Multidisciplinaire beeldend kunstenaar

Geboren en opgeleid in een West-Europese context, 
onderzoekt ze in haar artistieke praktijk het concept 
'natuur' en reflecteert ze op de westerse paradoxale 
relatie met de natuur.

https://muzeuml.us9.list-manage.com/track/click?u=68fe4842ad9377858add6123b&id=67de445b13&e=6fa79001d4


MUZE’UM L, LICHT & LANDSCHAP
 Oost 03°07’45” / Noord 50°55’12” 

bergstraat 23
8800 roeselare - zilverberg

tentoonstelling open elke zondag van 14:00 tot 17:00
outdoor site en architectuur te bezichtigen alle dagen van 11:00 tot 17:00

ook rondleidingen op afspraak mogelijk

cultureel ambassadeur roeselare 2017-2019

www.muzeuml.be
www.lightmeridian.org
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