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DE TENTOONSTELLING OVER FERRER I 
GUÀRDIA KOMT NAAR BRUSSEL 

 

 
  

 

    De Ferrer i Guàrdia Stichting en de Ambassade van Spanje 

in België brengen een tentoonstelling naar Brussel over het 

leven en werk van de schepper van de Moderne School: 

Francesc Ferrer i Guardià. De opening van de aan de 

Catalaanse pedagoog gewijde tentoonstelling vindt plaats 

op 18 november ter gelegenheid van de Dag van Sint-

Verhaegen, die de oprichting van de Université Libre de 

Bruxelles herdenkt en het vrije denken verdedigt. 

 

   Tijdens de inhuldiging zullen de studenten textielkunsten 

van de Haute École Francisco Ferrer verschillende projecten 

voorstellen. Camila Banegas zal haar collectie "Alimac" 

voorstellen, terwijl Roxane Daras twee projecten zal 

presenteren die tot stand kwamen in het kader van het 

Europese programma "Utop textil" in samenwerking met de 

Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología 

 
 
 
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Ambassade van 
Spanje in België 1921-2021, de 110e verjaardag van de installatie van het 
beeldhouwwerk van Francisco Ferrer i Guàrdia aan de Université Libre de 
Bruxelles (ULB) en de 120e verjaardag van de inhuldiging van de Moderne 
School, brengen de Ferrer i Guàrdia Stichting en de Ambassade van 
Spanje in België een tentoonstelling naar Brussel over het leven en werk 
van de schepper van de Moderne School: Francisco Ferrer. De inhuldiging 
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van de tentoonstelling vindt plaats op 18 november in de ambtswoning 
"Ambassadeur Markies van Villalobar" en valt samen met de festiviteiten 
rond de oprichting van de Université Libre de Bruxelles.  
 
De openingsceremonie van de tentoonstelling zal onder meer worden 
bijgewoond door de Spaanse Ambassadeur in België, Beatriz Larrotcha, de 
voorzitter van de Ferrer i Guàrdia Stichting, Joan-Francesc Pont, de rector 
van de Université Libre de Bruxelles, Annemie Schaus, de studenten en 
directeur-voorzitter van de Haute École Francisco Ferrer (HEFF), Régine 
Calloens, en de emeritus hoogleraar geschiedenis van de ULB, Anne 
Morelli. 
 
Onder de titel "De pedagogische revolutie van Ferrer i Guàrdia", is dit een 
tentoonstelling die is aangepast aan de tentoonstelling die in 2018 werd 
geopend, gepromoot door het Instituut voor Cultuur van Barcelona en het 
kasteel van Montjuïc. De inhoud van de tentoonstelling, in opdracht van 
professor in de Geschiedenis van het Onderwijs Pere Solà Gussinyer, 
schetst de ontwikkeling van Ferrers pedagogische denken en de kenmerken 
van het pedagogische project van de Moderne School. Voor de eerste keer 
zal de tentoonstelling naar het buitenland reizen om in de maanden 
november en december in verschillende Brusselse instellingen getoond te 
worden. 
 
Na de inhuldiging in de ambtswoning "Ambassadeur Markies van Villalobar" 
verhuist de tentoonstelling naar het Instituto Cervantes in Brussel waar het 
van 23 november tot 17 december tentoon gesteld zal staan. De 
tentoonstelling wordt getoond in vier talen: Spaans, Engels, Frans en 
Nederlands.   
 
Tijdens de inhuldiging zullen de leerlingen textielkunsten van de Haute 
École Francisco Ferrer hun eindprojecten voorstellen. Camila Banegas zal 
haar collectie “Alimac –La moda como liberación” (Alimac - Mode als 
bevrijding) voorstellen en Roxane Daras zal twee projecten presenteren die 
tot stand kwamen in het kader van het Europese programma "Utop textil" in 
samenwerking met de Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y 
Tecnología. De hogeschool werkt al jaren samen met het Spaanse Ministerie 
van Onderwijs en Beroepsopleiding met een programma van Spaanse 
conversatieassistenten. 
 
Naast de tentoonstelling zullen de Spaanse Ambassade in België en de 
Ferrer i Guàrdia Stichting deelnemen aan de volksviering van Sint-
Verhaegen, het studentenfeest dat de oprichting van de Université Libre de 
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Bruxelles herdenkt en het vrije denken verdedigt. Zij zullen op 19 november 
aanwezig zijn bij de bloemenceremonie voor het standbeeld ter ere van 
Francisco Ferrer, dat zich voor het universiteitscentrum bevindt. Dit jaar is 
het precies 110 jaar geleden dat het monument van Auguste Puttemans in 
de Belgische hoofdstad werd opgericht (1911) en waarvan in 1990 een 
replica in Barcelona werd ingehuldigd.   
 
Wie de inhuldiging van de tentoonstelling op 18 november om 12.30 uur in 
de ambtswoning "Ambassador Markies van Villalobar" (Montoyerstraat 26) 
graag wil bijwonen, dient uiterlijk op 17 november om 12.00 uur zijn 
aanwezigheid te bevestigen op het volgende e-mailadres (het aantal plaatsen 
is beperkt): emb.bruselas.rsvp@maec.es 
 
       
 
 
Voor verdere informatie: 
 
Afdeling Cultuur en Wetenschap 
Ambassade van Spanje 
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
 
www.spainculture.be 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
 
 
 
 
                    
 
 
 

Brussel, 15 november 2021   
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