
museum.

OPENINGSTIJDEN:
Ma. gesloten
Di. tot en met za.:  11:00 tot 17:00 uur 
Zon- en feestdagen: 14:00 tot 17:00 uur

BEZOEK EN INFO:
Gelieve eerst contact op te nemen met het Kulturamt in 
het Alte Rathaus. Daar kunt u een entreebewijs kopen en 
krijgt u na tonen van een geldig legitimatiebewijs de sleu-
tel van ‚CASA Tony M.‘. U kunt naar binnen via ‚Brasserie 
Balthazar‘ of via de zij-ingang. U kunt gebruikmaken van 
de lift.  Let op: In het hele museum is videobewaking. De 
hoogte van de deuren is in sommige gevallen minder dan 
1.80 meter.

ENTREE:
3 EUR, tot 18 jaar gratis

CONTACT:
Stichting Stadt Wittlich 
Schloßstraße 11 • D-54516 Wittlich 
Telefoon: +49 (0)6571-171012
Fax: +49 (0)6571-172012
E-mail: info@casatonym.de 
Internet www.casatonym.de

CASA Tony M. - museum. 
In der Alten Posthalterei 
Thurn & Taxis
Marktplatz 3
54516 Wittlich
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Tony Munzlinger

De schilder, striptekenaar en fi lmmaker Tony Munzlinger werd 
in 1934 geboren in Wittlich. Als kind hield hij al van tekenen 
en werd op het plaatselijk gymnasium Cusanus gestimuleerd 
en opgeleid door een fantastisch kunstdocente en schilderes. 
De beeldende kunst fascineerde hem en hij hield zich daar au-
todidactische permanent mee bezig, hoewel hij beroepsmatig 
na zijn eindexamen eerst een volledig andere weg insloeg: Na 
gewerkt te hebben als reisleider en vertaler werd hij directeur 
van Air France in Keulen.

Zijn linksgetinte tekeningen en karikaturen werden hem in de 
jaren 60 en 70 van de 20e eeuw door tijdschriften met een gro-
te oplage, zoals ‚Pardon‘,
‚Konkret‘ of het Amerikaanse ‚LIFE‘ min of meer ‚uit zijn han-
den gerukt‘ , waardoor een hoge populariteit verwierf en zich 
beroepsmatig aan de kunst kon wijden en permanent in Tosca-
ne kon vestigen.

 
Munzlinger woont tot op de dag van vandaag in het noorden 
van Italië. Hij is een begenadigd zeiler en muziekkenner en 
schiep behalve schilderijen talrijke fi lms en boeken, posters, 
grafi eken en keramieken.

De schenking

Tony Munzlinger schonk de Stichting  Stadt Wittlich in januari 
2016 een groot deel van zijn werk. De huidige tentoonstelling in 
het nieuwe Wittlicher Museum kwam tot stand in samenwer-
king met de medewerkers van de Stichting Stadt Wittlich en 
kunsthistorici. Getoond wordt een deel van zijn de voor kunst-
liefhebbers bijzonder aantrekkelijk verzameling.

De focus ligt op de landschapsschilderijen, dodendansen, de 
Griekse mythologie, Namibië, cartoons en werken voor kinde-
ren alsmede in het trappenhuis posters die betrekking hebben 
op zijn tentoonstellingen.  Speciaal voor kinderen is er de ruim-
te ‚per bimbi‘ waarin niet alleen prachtige karikaturen uit spro-
okjes en bekende kinderboeken kunnen worden bewonderd, 
maar kinderen ook zelf aan de slag kunnen. En in de ‚televisie-
kamer‘ zijn de SWR-producties ‚Onderweg met Odysseus‘ en 
‚De avonturen van Heracles‘ rechtstreeks vanuit het museum 
te bekijken.

Het ‚CASA Tony M.‘ is gehuisvest in de Alte Posthalterei  Thurn 
& Taxis, een prachtig barok gebouw uit 1750 dat tussen 2014 
en 2016 uitgebreid werd gerestaureerd. Opmerkelijk in het ze-
venassige gebouw met drie volledige etages boven een dui-
delijk oudere kelder en een drie etage tellend depot onder een 
prachtige Franse kap zijn details zoals de deuren met origineel 
houtsnijwerk.

    Evenementen
In de toekomst zijn naast rondleidingen ook kleine evenementreek-
sen met concerten, voordrachten en lezingen alsmede museumdi-
dactische aanbiedingen gepland in het ‚CASA Tony M.‘ Houd voor 
meer informatie de actuele pers in de gaten of ga naar de website
www.casatonym.de 

Tony M.-souvenirs 
Zowel in het ‚CASA Tony M.‘ als in het Kulturamt van de stadt 
Wittlich tegenover de Alte Posthalterei zijn kaarten, posters, 
catalogi en actueel merchandisingmateriaal behorende bij de 
tentoonstelling verkrijgbaar.Tony M. Souvenirs

Im Munzlinger Museum und Kulturamt der Stadt können Sie 
Postkarten, Plakate, Kataloge und aktuelle Werbeartikel zur 
Munzlinger-Ausstellung erwerben. Demnächst auch im Shop 
auf www.casatonym.de 

    Evenementen


