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Paul Delvaux (1897-1994) schilderde een meesterlijk oeuvre bijeen, met de wereld van de 
spoorwegen als grote inspiratiebron. Train World, het museum van de NMBS, nodigt je naar 
aanleiding van zijn 25-jarig overlijden uit om een duik te nemen in zijn poëtisch, en tegelijker- 
tijd mysterieus universum.  
 
Zijn surrealistische werken gaan moeiteloos op in de adembenemende scenografie van Train 
World. Als vanzelf ontstaat een boeiende dialoog tussen Paul Delvaux’ werken en het 
museum. Deze expo is hét uitgelezen moment om de artistieke evolutie van deze 
spoorwegliefhebber te ontdekken in een magische setting. 
 
De tentoonstelling weerspiegelt de evolutie die de schilder doormaakte: van tekeningen, 
aquarellen en schilderijen uit de jaren 1920, tot monumentale werken uit de jaren 1950-1970. 
De opstelling van persoonlijke spullen van de kunstenaar benadrukt zijn liefde voor het 
spoorweguniversum. 
 
Een unieke expo 
 
Voor deze tentoonstelling werken we samen met het Paul Delvaux Museum (Sint-Idesbald). 
Er worden een vijftigtal werken tentoongesteld. Naast hun eigen collectie konden we via hen 
de bruiklenen bekomen uit internationale musea, maar ook uit sommige privécollecties. 
Enkele van deze werken zijn uiterst zelden toegankelijk voor het brede publiek. De expo 
biedt je de kans om enkele van Paul Delvaux’ topwerken te bewonderen zoals La gare 
forestière (1960), net als de schilderijen met vrouwen in een spoorweglandschap L’âge de 
fer (1951), Le voyage légendaire (1974) en Le Tunnel (1978). 
 
Naast doeken, aquarellen en tekeningen kan je exclusief filmmateriaal bekijken, of de 
treinmaquettes bewonderen die op verzoek van Paul Delvaux gemaakt werden. 
 
Op het programma: 
 
- Vrij bezoek van de tijdelijke tentoonstelling 
- Aangepaste gidsbeurten door onze professionele gidsen 
- Een literaire reis door het museum (elk 2de weekend van de maand vanaf november) 
- Op maat gemaakt familiepakket voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de hele familie 
- Aangepaste educatieve pakketten, vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de middelbaar 
- Referentiewerk over het oeuvre van Paul Delvaux met betrekking tot de trein 
- Nocturneformule voor B2B evenementen gedurende de expositie; 
 
Van 22 oktober 2019 tot 15 maart 2020. 
 
 



EXPO TRAIN WORLD – PAUL DELVAUX 
 

 - 2 - 

 
De set van 4 schilderijen van Paul Delvaux van de NMBS 
 
Sinds 3 september 2019 zijn vier schilderijen van Paul Delvaux: Gare la Nuit I & II en Gare 
de Jour I & II opgenomen in de permanente collectie van Train World. De CEO van de 
NMBS, Mevrouw Sophie Dutordoir, ontdekte de vier schilderijen in haar kantoor toen ze 
aankwam bij de spoorwegmaatschappij en besliste ze permanent beschikbaar te stellen voor 
het grote publiek. 
 
Wanneer in 1963 de lijn Parijs - Brussel - Amsterdam volledig geëlektrificeerd wordt, stellen 
NMBS en SNCF een nieuwe generatie internationale rijtuigen in dienst onder de vlag Trans 
Europ Express (TEE). Om de eersteklasrijtuigen te versieren en om het Belgische artistieke 
talent in de kijker te plaatsen, bestelt NMBS telkens vier schilderijen bij tien Belgische 
kunstschilders, waaronder Paul Delvaux. Paul Delvaux, een emblematische kunstenaar met 
een passie voor stations en treinen, ontwerpt vier originele werken in 1963: Gare la Nuit I & II 
en Gare de Jour I & II. In samenwerking met de Stichting Paul Delvaux heeft NMBS deze 
vier schilderijen laten restaureren door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
(KIK). De hele restauratie duurde bijna een jaar.  
 
Een nooit eerder geziene samenwerking 
 
In het kader van deze uitzonderlijke samenwerking bieden beide organisaties een korting 
van €2 voor hun bezoekers om hen zo te motiveren om eveneens het andere museum te 
bezoeken. 
 
Verminderd tarief Paul Delvaux Museum: 
€ 8 i.p.v. € 10, € 5 i.p.v. € 7 en € 6 i.p.v. € 8 
Bij afgifte van de bon die bezoekers in Train World kregen, hebben ze recht op een 
verminderd tarief aan de kassa van het Paul Delvaux Museum in Sint-Idesbald. Deze korting 
is geldig tot en met 3 januari 2021. 
 
Verminderd tarief Train World Museum: 
€10 i.p.v. €12 en € 7 i.p.v. € 9 
Bij afgifte van de bon die bezoekers in het Paul Delvaux Museum kregen, hebben ze 
eveneens recht op een verminderd tarief aan de kassa van Train World. Deze korting is 
geldig tot en met 15 maart 2020 (einde van de expositie). 
 
 

 
- Gare du Luxembourg sous la neige - 
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Het referentieboek: Paul Delvaux. De man die van treinen hield 
 
Delvaux is vooral bekend als schilder van vrouwen en skeletten, maar ook treinen en 
stations inspireerden hem. Al van kinds af aan was hij gefascineerd door de grote metalen, 
stoom spuwende en fluitende monsters. Als schilder legde hij zich toe op de zo getrouw 
mogelijke weergave van alle details van deze mysterieuze locomotieven. Dit boek is gewijd 
aan deze fascinatie en illustreert ze met een overvloed aan vergelijkend materiaal. De foto’s 
en tekeningen getuigen van de passie van de kunstenaar voor de wereld van de 
spoorwegmedewerkers. Dit boek focust voor het eerst uitvoerig op de werken waarin de 
wereld van de in maanlicht badende spoorweg de hoofdrol speelt. Wat de bestemming is van 
de treinen van Delvaux zullen we nooit met zekerheid weten. Dat kan elke toeschouwer voor 
zichzelf uitmaken. Elk werk is een uitnodiging tot een reis naar een droomwereld waar elke 
trein een nieuw avontuur belooft. 
 
De auteur: 
Camille Brasseur, wetenschappelijk directrice van de collecties van de Stichting Paul 
Delvaux, zet zich sedert 2018 in voor de promotie van het oeuvre van de kunstenaar. Als 
kunsthistorica wijdt zij zich tevens aan de studie van de Belgische kunst, eerst in het Centre 
de Recherche Cobra van de ULB (2003-2007) vervolgens in het BAM in Mons (2008-2013) 
en in het Maurice Verbaet Art Center in Antwerpen (2013-2017). Sinds 2007 is ze 
wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Brussel (ULB). Als 
tentoonstellingscurator publiceerde ze verschillende werken over Belgische naoorlogse 
kunst. 
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