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De tentoonstelling 

In de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek, die het resultaat is van een 
samenwerking tussen KU Leuven Bibliotheken en de KBR, toont curator Michiel Verweij 
(KBR) het leven en werk van Ovidius. Zijn tijd in Rome wordt geëvoceerd aan de hand 
van een indrukwekkende maquette van het Forum Romanum omringd door enkele 
handschriften van tijdgenoten, zoals Horatius en Vergilius. Zijn eigen werk, Amores, 
Heroides, Ars amatoria, de Fasti en de werken die hij schreef tijdens zijn ballingschap in 
het afgelegen oord Tomi, worden gepresenteerd in verschillende vormen: Latijnse 
handschriften, vertalingen, gedrukte edities en geïllustreerde versies. De meeste stukken 
zijn afkomstig uit de KBR en worden aangevuld met werken uit KU Leuven Bibliotheken 
en enkele andere instellingen. 

De meeste aandacht gaat naar de beroemde Metamorphoses: de tragische liefde 
tussen Pyramus en Thysbe, de foute keuze van Midas, de desastreuze wens 
van Phaeton, de onfortuinlijke Narcissus, de onbereikbare liefde tussen Apollo en 
Daphne, de rampzalige vlucht van Daedalus en Icarus en de dramatische lotgevallen van 
Actaeon en Niobe. De verhalen worden niet alleen verbeeld in mooi geïllustreerde 
middeleeuwse handschriften, incunabelen en oude drukken, maar ook munten, 
parfumflesjes, schilderijen en beelden tonen aan hoe de Metamorphoses doorheen de 
eeuwen een inspiratiebron van vele kunstenaars waren. De reeks van 60 prenten van 
Hendrick Goltzius (1558-1617) spant hierbij de kroon.  

 

Praktische informatie 

Programma: 

- vervoer op eigen initiatief 

- afspraak om 13.30u aan de ingang van de bibliotheek 

Prijs: € 8,5 (maximum 21 deelnemers). 

          € 13,5: inclusief bezoek aan bibliotheek en toren. (vóór 16.30) 

 

U kan op eigen houtje ook de mooie tentoonstelling in museum M bezoeken over 

Borman en Zonen: de beste beeldsnijders uit de 16de eeuw. Vooraf reserveren via 

de website is wenselijk: https://www.mleuven.be/nl/borman  

 

Inschrijving: tot en met 15 november  

 

Mail naar thomas.kemseke@telenet.be 

met vermelding: Ovidius, naam/namen, adres, GSM-nr. 

Betaling: gelijktijdig met de mail: BE31 3850 1344 3455, met vermelding 

van uw naam en ‘OVIDIUS’ 

 

www.nkvwestvlaanderen.be 
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