
 
 
 

Brussel en Hotel Amigo verwelkomen Peter Lindbergh 

 

Van 15 december 2022 tot 14 mei 2023 organiseert de Stad Brussel in de Espace 
Vanderborght de postume tentoonstelling Untold Stories van Peter Lindbergh, 
meester van de fotografie. Een paar stappen verder biedt Hotel Amigo zijn 

gasten de mogelijkheid de Peter Lindbergh-ervaring voort te zetten in een 
efemere suite, speciaal ingericht met werken van de kunstenaar.           

  

 

 

 

 

 

 



Eerbetoon aan Peter Lindbergh 

 

Na verschillende Europese steden wordt Brussel de eerste Europese hoofdstad die Peter Lindbergh 

eert, een kunstenaar wiens werk hem tot de grootste hedendaagse fotografen heeft gerekend. Deze 

retrospectieve, die een eerbetoon aan hem is, is de uitdrukking van een artistieke visie die is 

opgebouwd en gevoed gedurende vier decennia van werk, ontmoetingen en creatie. Drie jaar lang 

besteedde Lindbergh zijn nachten aan onderzoek, bewerking en montage van beelden om voor 

nieuwe verrassingen te zorgen. Deze onuitgegeven foto’s en video's zullen vier maanden lang te 

zien zijn in de Espace Vanderborght in Brussel, dankzij de betrokkenheid en steun van de stad en 

de medewerking van de Peter Lindbergh Foundation. Hotel Amigo, liefhebber van schoonheid, 

uitmuntendheid en cultuur in onze hoofdstad, creëerde als eerbetoon een tijdelijke suite met het 

werk en de stempel van Lindbergh. 

 

 

Een uitzonderlijke kunstenaar voor een efemere suite 

 

Zo lang de tentoonstelling Untold Stories loopt, biedt Hotel Amigo zijn gasten de kans om in de 

tijdelijke suite te logeren, als eerbetoon aan een kunstenaar wiens werk de wereld van Rocco Forte 

perfect weerspiegelt. Authentieke kunstwerken zijn zorgvuldig geselecteerd voor deze suite. Jean 

Reno, Jeanne Moreau en Isabella Rossellini zijn slechts enkele van de sterren die voor de lens van 

de beroemde fotograaf hebben geposeerd. De gasten ontdekken ook een boekje "Untold Stories", 

een bladwijzer en enkele postkaarten met een werk van Peter Lindbergh. Een ervaring waarbij u 

zich echt kunt onderdompelen in het genie van de kunstenaar, gepaard met een prachtig verblijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocco Forte Hotels  

 

Rocco Forte Hotels, in 1996 opgericht door Sir Rocco Forte en zijn zus Olga Polizzi, is een 

verzameling van 14 hotels en resorts. Alle hotels zijn monumenten, oud en nieuw, in prachtige 

gebouwen op uitzonderlijke locaties. De hotels worden gerund door een familie die al vier 

generaties in de horeca werkzaam is en worden verenigd door hun onderscheidende benadering 

van service, waardoor gasten het beste van de omliggende steden en regio's kunnen ervaren. Rocco 

Forte hotels zijn onder andere: Hotel de la Ville, Hotel de Russie en Rocco Forte House, Rome; 

Hotel Savoy, Florence; Verdura Resort, Rocco Forte Private Villas en Villa Igiea, Sicilië; Masseria 

Torre Maizza, Puglia; The Balmoral, Edinburgh; Brown's Hotel, Londen; The Charles Hotel, 

München; Hotel de Rome, Berlijn; Hotel Amigo, Brussel; en Hotel Astoria, Sint Petersburg. 

Toekomstige openingen: The Carlton Milaan, 2024; Rocco Forte House Milaan. 

www.roccofortehotels.com  

 

Persvragen: 

Hotel Amigo: Caroline Devos, Brainstorming, PR & Communication Agency 

Email: caroline@brain-storming.be  

 

Hotel Amigo: Laura Sahin, PR & Marketing Executive Hotel Amigo Brussels  

Email: lsahin@roccofortehotels.com 

 

 

http://www.roccofortehotels.com/

