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De Schepping, in: Hartmann Schedel, 
Weltchronik (Liber Chronicarum), 
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DU

CT
IE In het najaar van 2021 vindt in M Leuven de tentoonstelling 

Origins. Verbeelding van het Universum plaats. De 
tentoonstelling is het speerpunt van een ambitieus cultureel 
stadsfestival met als titel Big Bang 2021. Centraal staat de 
verwondering van de mens over het ontstaan van de kosmos. 





De mens stelt zich instinctief vragen over onze verbinding 
met de hemellichamen. Dat was al zo duizenden jaren 
geleden, lang voor we de chemische samenstelling van sterren 
kenden. Lang voor we hemellichamen konden linken aan de 
bouwstenen van ons lichaam. Al eeuwenlang  projecteren 
we onze grote vragen op de sterrenhemel, via mythologie, 
religie, kunst, literatuur en wetenschap.  Hoe is de wereld om 
ons heen ontstaan? Waar komen we vandaan? Wat is onze 
plaats in de kosmos? Wat zal de toekomst brengen?

Op die fundamentele vragen zijn de meest 
uiteenlopende antwoorden bedacht, verwoord, 
verbeeld, omhelsd en verworpen.  Over tijd en 
ruimte, eeuwen en culturen heen. Maar wat 
onveranderd blijft, is de eeuwige verwondering 
over het ondoorgrondelijke verschijnsel dat het 
heelal is.  En over de mens, die  met twee voeten 
op de aarde staat. Dat nietige maar bewuste 
onderdeel van het universum.  

Het is niet toevallig dat Leuven de menselijke 
fascinatie voor de kosmos kiest als thema voor 
een groots opgezet cultureel stadsfestival als 
Big Bang 2021. Al bijna zes eeuwen lang geeft 
de universiteitsstad op verschillende manieren 
mee richting aan de fascinerende zoektocht 
naar antwoorden. Een zoektocht naar inzicht 
in de oorsprong van het heelal en de plaats van 
de mens in dat oneindige stelsel. 

Baanbrekend was het onderzoek van de 
Leuvense professor Georges Lemaître, vandaag 
internationaal erkend als de grondlegger 
van de ‘big bang’-theorie. Vanaf de jaren 
1920 voerde Lemaître in Leuven het natuur-
wetenschappelijke en kosmologische  
onderzoek dat leidde tot zijn grensverleggende 
studie van 1927. Vertrekkend van de 
relativiteitstheorie van Albert Einstein, 
verklaarde hij dat het heelal sinds zijn 
oorsprong uitdijt. Vervolgens formuleerde 
hij in 1931 de hypothese van het ‘oeratoom’, 

waaruit de theorie rond de ‘oerknal’ of ‘big 
bang’ is ontstaan.  

Ook nu nog speelt de KU Leuven een 
toonaangevende rol in de zoektocht naar 
het ontstaan van het universum. Denken we 
maar aan  professor Thomas Hertog, die nauw 
heeft samengewerkt met de beroemde Britse 
natuurkundige, kosmoloog en wiskundige 
Stephen Hawking.

Big Bang 2021 vertrekt van de persoon en de 
betekenis van Lemaître en zijn opvolgers. De 
bedoeling is een ambitieus cultureel programma 
te realiseren dat het wetenschappelijke en het 
metaforische discours met elkaar verbindt. 
Zowel wetenschap als kunst geven op geheel 
eigen wijze gestalte aan onze menselijke 
verwondering.  Het is die verwondering die  
ons ertoe aanzet de geheimen van de kosmos, 
en van het leven dat ermee samenhangt, te 
doorgronden en op te roepen. 

Big Bang 2021 toont hoe bepaalde ideeën 
en beelden onderdeel zijn van de groeiende 
kennis over kosmos en mens. Dat gebeurt via 
tentoonstellingen, installaties, voorstellingen, 
happenings en lezingen, opgevat met de ernst 
van een wetenschapper en de verwondering 
van een kind.

Albert Einstein en Georges Lemaître 
in Caltech, Pasadena, 1933, Georges 
Lemaître archief, UCLouvain
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G M Leuven plant een prestigieuze tentoonstelling, met als 

thema de verbeelding van het universum in de kunst en het 
denken van de oudheid tot de 19de eeuw. De focus ligt op de 
Europese middeleeuwen en vroegmoderne tijd. We vertellen 
het verhaal aan de hand van kunstwerken van topkwaliteit.



De
 v
er
wo

nd
er
in
g De tentoonstelling begint met de eeuwige 

verwondering van de mens, die opkijkt naar de 
sterren en vragen stelt over oorsprong, vorm 
en betekenis van het onmetelijke heelal. Onder 
de titel Origins. Verbeelding van het Universum 
creëert curator Jan Van der Stock samen met 
een team van kunsthistorici (Illuminare, 
KU Leuven) een fascinerende blik op de 
uiteenlopende antwoorden die in de loop der 
eeuwen op deze cruciale vragen zijn gegeven. 
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e De joods-christelijke traditie verbeeldt die 

zoektocht in de tekst van Genesis. “In het 
begin schiep god hemel en aarde”, zo luidt de 
aloude vertaling van de eerste zin van het eerste 
Bijbelboek. Deze korte passage is meer dan 3000 
jaar geleden geformuleerd en wordt tot vandaag 
overgeleverd. Het was de inspiratiebron voor 
sublieme miniaturen, geschilderd op kwetsbaar 
perkament en vele eeuwen gekoesterd in rijke 
kloosterbibliotheken.
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tie De Grieks-Romeinse traditie situeert de 

oorsprong en de betekenis van het universum 
in mythische oervertellingen. De ongekende 
krachten die het begin van het “Al” markeerden, 
kregen vorm in schitterende beelden, vervuld 
van goddelijke strijd en heroïek. Van in de 
Oudheid tot ver in de zeventiende eeuw waren 
de goden en halfgoden een onuitputtelijke 
inspiratiebron voor schilders, beeldhouwers 
en tapijtwevers. In deze intergalactische 
saga krijgen Hercules en Atlas de hoofdrol 
toebedeeld.



Cristoforo Orimina, Genesis, in: De 
Bijbel van Anjou, Napels, 1340, 

KU Leuven
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De Schepping, in: Hartmann Schedel, 
Weltchronik (Liber Chronicarum), 
Nürnberg, 1493, Privécollectie

< Johann Theodor de Bry (engraver), 
De  Macrocosmi Principiis, gravure in: 
Robert Fludd, Utriusque Cosmi, deel 1, 

Oppenheim, 1617, KU Leuven

<



De
 G

ro
te
 E
rfe

ni
s Arabische wetenschappers zorgden voor een 

enorme sprong voorwaarts in de studie van het 
heelal, de sterren en de planeten. Ze bewaarden 
en verspreidden de kennis van antieke wijsgeren 
als Aristoteles en Ptolemaeus,  maar leverden 
ook fundamentele nieuwe inzichten door de 
bewegingen van het universum nauwkeurig 
te observeren. Precieuze islamitische 
meetinstrumenten, voorstellingen van het 
hemelgewelf en verluchte middeleeuwse 
manuscripten zijn het leeuwendeel van deze 
afdeling.
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sm
os De schijnbewegingen van de zon en de eeuwige 

cyclische veranderingen van de sterrenhemel 
hebben de mens van oudsher gefascineerd. Sinds 
mensenheugenis maken we voorstellingen van 
het veronderstelde goddelijke streven naar 
perfecte harmonie in het universum. Dat het 
oneindig grote een bijzondere invloed heeft op 
het oneindig kleine, krijgt al eeuwenlang onder 
andere vorm in voorstellingen van de zodiac of 
de dierenriem. Aan de sterrenbeelden wordt 
een bijzondere betekenis toegekend. Zij zijn 
immers het decor waartegen de zon, de maan 
en de planeten zich schijnbaar voortbewegen. 
Ze worden verbeeld in schitterende kalenders 
en waanzinnige wereldbeelden.
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g Met Copernicus, Kepler, Galilei en Newton 

werden de oude opvattingen getoetst aan 
vernieuwde waarnemingen en denkbeelden. 
Telescopen en nauwkeurige berekeningen 
leidden tot nieuwe inzichten en een 
fundamentele verschuiving in het denken van 
de mensheid. Die overgang verliep niet abrupt, 
maar geleidelijk. 

De Zodiacman, in:  Johannes de 
Ketham, Fasciculus medicine, Venetië, 

1522, KU Leuven
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IE Big Bang 2021 is een initiatief van KU[N]ST Leuven, 
het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de 
KU Leuven. KU[N]ST Leuven organiseert grootschalige 
cultuurprojecten, in samenwerking met spelers uit het 
culturele, wetenschappelijke en toeristische veld. De festivals 
brengen erfgoed, wetenschap en innovatie op verrassende 
wijze samen. Ze zetten Leuven in binnen- en buitenland op 
de kaart als culturele hub en centrum van wetenschap en 
innovatie.

De tentoonstelling Origins. Verbeelding van het Universum 
wordt georganiseerd in samenwerking met Illuminare – 
Studiecentrum voor Middeleeuwse kunst (KU Leuven) en 
M Leuven. Curator is Jan Van der Stock (KU Leuven), die 
eerder tekende voor de prestigieuze tentoonstelling Op zoek 
naar Utopia in M (2016). 



M Leuven
M Leuven springt in het oog met een mix van oude 
en hedendaagse kunst in het historische centrum van 
Leuven. Toparchitect Stéphane Beel ontwierp een 
strak museumcomplex rondom het oude stadsmuseum 
Vanderkelen–Mertens. Naast een historische collectie brengt 
M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als 
hedendaagse kunstenaars onder één dak. Een wisselende 
agenda met schilder- en beeldhouwkunst, fotografie, video 
en film, design en architectuur maken een bezoek aan het 
museum tot een bijzondere belevenis. 

www.mleuven.be

© M Leuven
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Rogier van der Weyden
De Passie van de Meester
20.09.2009 - 06.12.2009

Curator: Jan Van der Stock

Deze tentoonstelling toonde de vernieuwende kracht en 
impact van Rogier van der Weyden, een kunstenaar die op 
sublieme en ingetogen wijze gestalte gaf aan menselijke 
emoties. De expositie bracht meer dan 100 topstukken van 
van der Weyden en zijn tijdgenoten samen, uit 58 Europese 
en Noord-Amerikaanse collecties. 

Hieronymus Cock
De renaissance in prent
14.03.2013 - 09.06.2013

Curator: Joris Van Grieken, Ger Luijten & Jan Van der Stock

Hieronymus Cock was zonder twijfel de meest succesvolle 
prentuitgever van zijn tijd. De kopergravures die Cock op 
de markt bracht, gingen de wereld rond en zorgden voor de 
naam en faam van kunstenaars als Pieter Bruegel de Oude, 
Rafaël , Frans Floris en vele anderen. Aan de hand van ruim 
200 zeldzame werken op papier, gaf de tentoonstelling in M 
een breed overzicht van de activiteiten van het uitgevershuis 
‘In de Vier Winden’.

M bracht hulde aan deze eerder onbekende maar geniale 
kunstenaar met een allereerste overzichtstentoonstelling 
van zijn jeugdjaren en verblijf in het Rome van de grote 
renaissancemeesters, tot zijn belangrijke opdrachten als 
hofschilder van de Habsburgers. Naast werken uit de eigen 
collectie bracht M vele bruiklenen uit internationale collecties 
samen.

Michiel Coxcie © Dirk Pauwels
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Michiel Coxcie
De Vlaamse Raphaël
14.03.2013 - 09.06.2013

Curator: Koenraad Jonckheere & Peter Carpreau





Op zoek naar Utopia © Dirk Pauwels
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Macht en Schoonheid. De Arenbergs
 © Wouter Jaspers
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Macht en Schoonheid. De Arenbergs
26.10.2018 – 20.01.2019

Curator: Peter Carpreau, Mark Derez & Anne Verbrugge

De indrukwekkende kunstcollectie van de adellijke familie 
Arenberg behoorde op haar hoogtepunt tot de absolute 
Europese top. Kunstwerken van Rubens, Rembrandt, 
Vermeer, Jordaens en Dürer sierden ooit de vertrekken van 
de adellijke woonverblijven. De tentoonstelling ‘Macht en 
Schoonheid. De Arenbergs’ bracht vele topstukken uit de 
vroegere Arenbergcollectie eenmalig terug samen in M.

Op zoek naar Utopia
20.10.2016 - 17.01.2017

Curator: Jan Van der Stock & Annelies Vogels

De viering van 500 jaar Utopia van Thomas More in Leuven 
was de aanleiding voor een prestigieuze tentoonstelling die 
aan de hand van 80 topstukken een indrukwekkend overzicht 
bood van de kunst en wetenschap in de tijd van More. De 
Vlaamse kwaliteitspers riep Op zoek naar Utopia uit tot dé 
tentoonstelling van 2016. 

Borman en Zonen
De Beste Beeldsnijders 
20.09.2019 – 26.01.2020

Curator: Marjan Debaene

“De beste beeldsnijder”, zo stond Jan II Borman begin 16de 
eeuw bekend. De tentoonstelling Borman en Zonen was 
de eerste overzichtstentoonstelling rond deze meester-
beeldhouwer en zijn familie. Van de ruim 280 sculpturen 
die van de Bormans bekend zijn, werden er een honderdtal 
getoond in M, naast een dertigtal werken van tijdgenoten.



Borman en Zonen © Miles Fishler
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prof. dr. Jan Van der Stock
Curator
Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse kunst
(KU Leuven)

+32 486 36 09 35
jan.vanderstock@kuleuven.be

Peter Bary
Algemeen directeur
M Leuven
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peter.bary@mleuven.be
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Coördinator 
KU[N]ST Leuven 
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