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René Magritte : “Golconde ”, 1953. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 11719 — © Charly Herscovici, met zijn vriendelijke toestemming c/o SABAM, Belgium. 
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I. Inleiding 
 

René Magritte overleed 50 jaar geleden, op 15 augustus 1967. In 2017 brengen de grote 

culturele instellingen en spelers samen hulde aan dit onmiskenbaar kunsticoon.  

Op woensdag 17 mei 2017, in het Magritte Museum in Brussel, onthullen de Koninklijke 

Musea voor Schone Kunsten van België , WPG Uitgeverij België, Knokkke-Heist en het 

Atomium het volledig programma van het Magrittejaar 2017. 

 

In het kader van het Magrittejaar werd er een gezamenlijk 

logo ontwikkeld dat een betere zichtbaarheid van de 

huldeactiviteiten garandeert.  

De partners van deze grote actie bieden de deelnemers van 

dit nationale Magritte parcours een voordeel van € 2 aan. Elke 

bezoeker dient zijn ticket te bewaren voor 1 van de in dit 

programma genoemde activiteiten. Het ticket geeft erna 

namelijk recht op € 2 korting op de toegangsprijs van een 

andere activiteit. 

II. Programma persconferentie 

 
Woensdag 17 mei 2017 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België   

MAGRITTE Museum  |  Koningsplein 1 – B-1000 Brussel    |   verdiep -2 

                          
10:45 Ontvangst van de journalisten 

 

11:00 Toespraken (NL/FR) 

- Introductie | Michel DRAGUET, algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten van België 

- Officiële opening van het Magrittejaar | Jeroen OVERSTIJNS, CEO van WPG Uitgevers 

België en vertegenwoordiger van Charly HERSCOVICI, president van de Magritte 

Stichting 

- Evenementen in Knokke-Heist | Graaf Leopold LIPPENS, burgemeester van Knokke-

Heist 

- Tentoonstelling in het Atomium | Henri SIMONS, directeur van het Atomium 

 - Tentoonstelling "Magritte & de hedendaagse kunst" en andere projecten in de KMKB | 

Michel DRAGUET 

 

11:30  Vragenronde 

 

 Bezoek aan het Magritte Museum  

en aan de tijdelijke tentoonstelling "De Poëziefabriek" (verdieping -1) 

 

12:15 Perslunch 

(in het Museum Café) 
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12:45 Mogelijkheid om het "Magritte-plafond" te ontdekken  

in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen 

III. WPG Uitgevers België 
 

Opening van het Magrittejaar 2017 

Speech van  Jeroen Overstijns, CEO WPG Uitgevers België: 

Beste genodigden, 

Dit land heeft vele grote schilders voortgebracht. Maar 

zelfs in deze galerij der giganten staat René Magritte 

op eenzame hoogte. 

Onze twintigste eeuw is René Magritte; ons surrealisme 

is René Magritte; ons land is René Magritte. 

Deze man zonder pretenties heeft een ambitie 

waargemaakt die hij zichzelf zelfs niet eens durfde 

stellen. Hij heeft zich in de ziel van onze natie 

geschilderd. Het soms zo ontastbare België heeft toch 

een vorm en die vloeide uit de haren van zijn penselen. 

Het is daarom met ongelooflijk veel trots dat ik vandaag mee het memorabele 

herdenkingsjaar rond René Magritte voor geopend mag verklaren. 

Ik doe dit in de eerste plaats namens Charly Herscovici, de erfgenaam en beschermheer van 

het oeuvre van René Magritte. Charly kon hier vandaag helaas niet zijn, maar zijn steun voor dit 

alles is van beslissende waarde geweest. Ik ben erkentelijk dat ik namens hem het woord 

mag voeren en ik breng hem langs deze weg mijn welgemeende dank over. 

Ik open het jaar graag ook mede namens mijn uitgeverij WPG België, die ondertussen al vele 

jaren met Charly samen de licenties rond het oeuvre van René Magritte vormgeeft. We 

waken samen over zijn erfenis en zijn internationale uitstraling. En ik kan u verzekeren dat dat 

voor onze uitgeverij een daad van eer is. 

Wij hebben bij WPG daarom veel initiatieven genomen die we vandaag met enorm veel 

plezier inschrijven binnen het geheel van dit herdenkingsjaar. Ik dank dan ook heel erg de 

stad Knokke-Heist en Belfius die ons zo ongelooflijk steunden. Samenwerking brengt dingen 

op grotere hoogte.  

In onze hoge ambities kwamen we ook Henri Simons van het Atomium en Michel Draguet 

van het Magritte Museum  tegen. Ook hen ben ik meer dan erkentelijk. Wij samen vormen 

een vrij uniek verbond dat als doel heeft ook u warm te maken en wellicht eerder nog 

warmer te maken voor de kunstenaar die wij allen in het hart dragen. 

WPG publiceert dit jaar verschillende boeken rond Magritte, gaande van een thriller van 

niemand minder dan Toni Coppers die op 19 juni verschijnt, beklijvende portretten door Eric 

Rinckhout en Siegfried Göhr in augustus en september en een heus jeugdboek voor 

Magritte for kids dat in juni verschijnt. 

WPG is onder meer de producent van een – dat kan ik u nu al zeggen – meer dan 

veelbelovende tentoonstelling rond de beleving van Magritte in het Atomium van Brussel 

want zeg nu zelf, waar anders? Die opent in september. 
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Wel, waar anders, ik zal het u zelf zeggen. In Knokke-Heist natuurlijk. Want vinden we ergens 

anders zo veelvuldig en uitgesproken in het echt de wolken die Magritte zo prachtig 

schilderde als zinnebeeld van onze ontembare vreugdes en verlangens maar ook onze 

angsten en ambities? Op het strand van Knokke-Heist, zo dachten we vele maanden 

geleden, ligt de iconografie van Magritte voor het oprapen. Met je voeten in het zand sta je 

in een schilderij. Knokke-Heist zal deze zomer het decor zijn voor een van de meest 

spectaculaire dingen die in Europa recent rond hedendaagse kunst gebeurd zijn, een echte 

tour in virtual reality doorheen de wereld van Magritte. Ik heb het al gezien en kan u 

verzekeren: je zet de bril op en stapt een andere wereld in. Het is verbluffend én het meest 

innovatieve eerbetoon dat je maar kan bedenken. 

Ten slotte, en daarna laat ik het woord graag aan Graaf Leopold Lippens, burgemeester van 

Knokke-Heist, een persoonlijke noot. Enkele maanden geleden bezochten Charly 

Herscovici en ik samen de prachtige overzichtstentoonstelling van Magritte in het Centre 

Pompidou in Parijs, veelbetekenend een van de meest succesvolle tentoonstellingen die 

ooit in Pompidou liepen. Ik zag daar het meest diverse publiek dat je jezelf maar kan 

voorstellen, alle leeftijden liepen door elkaar en bewonderden de meester. Enkele weken 

later zag ik dat mijn dochter van nog maar drie jaar in haar onthaalklas met de juffrouw in een 

boek schilderijen van Magritte hadden bekeken. Met geen enkele schilder lukt zoiets al op 

deze leeftijd. 

Dames en heren, laten we het daarom goed beseffen wat ons te beurt valt: we hebben in 

ons land deze zomer en in het najaar een van de grootste maar ook een van de meest 

levendige kunstenaars van deze tijden ten gast. Laten we daar trots op zijn. En in groten 

getale er naartoe trekken. Ik dank u hartelijk. 

IV. Evenementen in Knokke-Heist 
 

Knokke-Heist zet Magritte in de schijnwerpers 

Op 15 augustus 2017 is het precies 50 jaar geleden dat de 

Belgische surrealistische kunstenaar René Magritte 

overleden is. Tijdens het internationaal Magrittejaar zal de 

gemeente Knokke-Heist, in samenwerking met uitgeverij 

WPG, het leven en werk van de surrealist vieren met 

verschillende evenementen.  

 

Op het strand ter hoogte van het Casino word je van 30 

juni tot en met 31 augustus volledig ondergedompeld in 

de magische Magrittesfeer. Topattractie is ongetwijfeld 

de Belfius Magritte Virtual Reality Tour. Treed binnen in 

een grote bolhoed, zet een VR-bril op, maak een 

adembenemende reis in de leefwereld van Magritte en 

zweef doorheen zijn belangrijkste werken.  Daarna kunnen bezoekers het beroemde 

fresco Domaine Enchanté verkennen in het Casino dat uitzonderlijk de Magrittezaal 

openstelt tijdens de zomermaanden.  Kinderen kunnen op het strand deelnemen aan 

verschillende creatieve activiteiten, terwijl de ouders van een drankje genieten in de 

Magritte loungebar.  
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De organisatoren werkten een speelse familiezoektocht uit in Knokke-Heist met 

opdrachten voor kinderen en ouders. Via een speciaal ontwikkelde app kun je makkelijk 

de route afleggen en op een leuke manier meer ontdekken over het werk en leven van 

Magritte.  

 

Om het Magrittejaar af te sluiten zal dit najaar van 20 oktober 2017 tot 14 januari 2018 in het 

Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist een najaarstentoonstelling georganiseerd 

worden, gelinkt aan het werk van Magritte. 

Een Magritte Belevingskaart kost maximaal € 15. Dit is je toegangsticket tot de volledige 

site op het strand met o.a. de Virtual Realty tour in de bolhoed. Een bezoek aan het fresco 

in het Casino, de app voor de familiezoektocht en toegang tot de najaarstentoonstelling 

zijn inbegrepen in de prijs. 

De Magrittesite op het strand ter hoogte van het Casino is van 30 juni tot en met 31 

augustus dagelijks open van 11 tot 18 uur.  

De najaarstentoonstelling kun je dagelijks bezoeken in Cultuurcentrum Scharpoord 

(Maxim Willemspad 1) tussen 20 oktober en 14 januari tussen 10-18 uur. 

 

Speech van Graaf Leopold Lippens:  

Geachte genodigden, 

50 jaar na het overlijden van René Magritte willen we hem in Knokke-Heist herdenken. 

Gustave Nellens bouwde het casino van Knokke uit tot een cultuurtempel waar hij Picasso, 

Matisse, Max Ernst, Chagall, Dali, Warhol, Rauschenberg, Beuys, enz. tentoonstelde tijdens de 

zomermaanden.  

Magritte was een onbekende, maar dankzij  zijn kunstvrienden Emile Langui, Paul Gustave van 

Hecke en Eduard Mesens leerde hij Nellens kennen. Hij wou een groot panoramisch 

frescowerk in het casino van 70 meter lang en 7 meter hoog. Hij twijfelde tussen Delvaux en 

Magritte, maar koos uiteindelijk voor Magritte. 

Die begon in 1952 met het werk en kon het net op tijd, voor Pasen 1953, afwerken. Het was 

tijdig klaar voor de opening van het zomerseizoen waarin Max Ernst exposeerde. 3 Keer per 

week kwam hij met de trein naar Knokke-Heist om de 4 schilders die het werk moesten 

uitvoeren aan te sturen en om te kijken of alles goed vooruit ging.  

Het fresco hing in de toenmalige kleine speelzaal waar ook de prachtige kroonluchter met 

2700 lampen hing. De luchter was vervaardigd uit prachtig Venetiaans kristalglas in Murano. 

Het kunstwerk in combinatie met de monumentale luchter zorgde in 1953 voor een ware 

cultuurschok.  

Magritte groeide mede dankzij het fresco uit tot de beroemde kunstenaar die hij nu nog 

steeds is. Knokke-Heist bezit een van zijn belangrijkste werken. Het fresco is bovendien een 

geklasseerd kunstwerk en we zijn er bijzonder fier op dat het in onze gemeente hangt. 

Het mag dan ook niet verbazen dat we Magritte, 50 jaar na zijn overlijden willen vieren in 

Knokke-Heist. In samenwerking met uitgeverij WPG, Belfius en het Casino zijn we er in 

geslaagd om 4 evenementen uit te werken die onze bezoekers ongetwijfeld zullen 

bekoren. Ik overloop ze graag even kort met jullie. 
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Virtuele toer onder de bolhoed 

Van 30 juni tot 3 september word je op het strand ter hoogte van het Casino dankzij de 

Magritte Experience volledig ondergedompeld in de magische Magrittesfeer. Topattractie 

is ongetwijfeld de Magritte Virtual Reality Tour. Treed binnen in een grote bolhoed, zet een 

VR-bril op, maak een adembenemende reis in de leefwereld van Magritte en zweef 

doorheen zijn belangrijkste werken.   

Er kunnen 50 mensen tegelijkertijd plaatsnemen onder de bolhoed. De volledige site op het 

strand is wel 5000 vierkante meter groot is. Wie na zijn virtuele reis nog wat langer in het 

Magritte-universum wil vertoeven, is welkom bij de Magrittebar. In de Magritteshop zijn 

mooie souvenirs te vinden en kinderen kunnen zich creatief uitleven met verschillende 

activiteiten.  

 

Betoverend fresco in het casino 

Wie een ticket koopt voor de Magritte Experience 

krijgt deze zomer ook een unieke kans om het 

beroemde fresco Domaine Enchanté te verkennen 

in het Casino. Het is uitzonderlijk dat de Magrittezaal 

tijdens de zomer opengesteld wordt voor het 

publiek, dus wie het 70 meter lange en 7 meter 

hoge meesterwerk wil bewonderen moet deze 

zomer in Knokke-Heist zijn! 

 

Wandelzoektocht van 7 tot 77  

Daarnaast hebben we ook nog een wandelzoektocht voor jong en oud. René Magritte 

hield van spelletjes: wie kijkt naar zijn schilderijen is een tijdje zoet met het zoeken naar 

betekenis. Tijdens een zoektocht door Knokke-Heist zet de meester van het Belgisch 

surrealisme je ook graag op het verkeerde been: op een 15-tal plekken krijg je opdrachten 

of moet je je speurneushoed opzetten. Goed voor een uur speurplezier met het hele gezin. 

Een app gidst je van de ene naar de andere plek. De zoektocht start bij de dienst toerisme 

op het Lichttorenplein in Knokke-Heist.  

 

Expo Magritte en de zee 

De vele zonnige zomers die René Magritte met zijn vrouw Georgette doorbracht in Knokke-

Heist vinden ook hun weerslag in zijn werk. In 25 van zijn bekendste werken is de zee 

gebruikt als inspiratiebron.  Het strand en de golven, de zee en de hemel vormen vaak de 

achtergrond voor zijn surrealistische onderwerpen. Met de hulp van Magrittekenner Eric 

Rinkchout werd een boeiende najaarstentoonstelling samengesteld. Van 20 oktober tot 14 

januari kun je in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist het verhaal van Magritte, de 

kunstenaar, maar ook van René, de man en de zee ontdekken.  

 

U hoort het. Knokke-Heist plaats Magritte deze zomer en ook in het najaar in de 

schijnwerpers die hij verdient. Ik wil nogmaals onze partners Belfius, uitgeverij WPG en het 

Casino bedanken voor de samenwerking. Samen met hen hebben we een mooi 

programma uitgewerkt en ik ben ervan overtuigd dat de viering van het Magrittejaar in 

Knokke-Heist een absolute topattractie wordt. 
 

Ik hoop u tijdens het Magrittejaar alvast te mogen verwelkomen in onze prachtige 

gemeente!  
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V. Tentoonstelling in het Atomium 
 

Magritte, Atomium meets surrealism. 

 René Magritte en het Atomium, twee iconen van het 

Belgisch erfgoed worden samengebracht in een 

tentoonstelling die al uw zintuigen aanspreekt , een 

niet te missen evenement voor jong en oud. 

Magritte zoals u hem nog nooit zag.  

 

Vijftig jaar na het overlijden van René Magritte brengt 

het Atomium een unieke hommage aan een van ’s 

werelds grootste surrealistische kunstenaars.  

Vanaf 21 september 2017 nodigt het Atomium jong en 

oud uit om op een verrassende en totaal andere 

manier kennis te maken met René Magritte. Enkele 

van zijn meest spraakmakende werken worden tot 

leven gebracht. De schilderijen, tot decors verwerkt 

en in detail ontrafeld, dompelen de bezoeker onder 

in het surrealistische universum van René Magritte. 

Treed binnen in de wonderbaarlijke wereld van 

Belgiës grootste kunstenaar. Sta tussen zijn bolhoedmannetjes, wolken en vogels. Maak 

kennis met de verborgen boodschap achter zijn schilderijen, ontdek buitengewone 

decors en geniet van de meesterwerken. 

René Magritte en het Atomium, twee iconen van het Belgische erfgoed, brengen u in de 

wolken. En in de zevende hemel. 

 

De bedoeling van de tentoonstelling is de wereld van René Magritte en – bij uitbreiding – 

het surrealisme dichter bij de bezoeker te brengen. Hiervoor gaan we als volgt te werk. 

In de eerste plaats betreedt de bezoeker letterlijk de wereld van Magritte en wordt hij/zij 

ondergedompeld in het surrealistische universum van de meester.  

Enkele schilderijen worden levensgroot en als aparte decorstukken – in 3D – 

gepresenteerd en moeten de bezoeker, die als een personage in scènes van een 

theaterstuk wandelt, in een bepaalde stemming brengen.  

Hij wordt zo geconfronteerd met een aantal van de belangrijkste motieven uit de 

schilderijen van Magritte: hij loopt tussen de wolken, ziet boven zijn hoofd de beroemde 

vogels en kan gaan zitten op de groene appels. 

De totale sfeer wordt bepaald door aangepaste muziek en een theatrale belichting.  

Naast het creëren van sfeer en beleving wordt er ook dieper ingegaan op de werken zelf. 

Van enkele schilderijen wordt een aantal belangrijke details uitgelicht.  

Op die manier willen we de bezoeker inzicht verschaffen in de ideeënwereld en 

opvattingen van René Magritte. Hij was een aparte surrealist, want hij plaatste niet de 

droom of de peinture automatique centraal, maar onderzocht problemen in de logica en 

de filosofie, en het verband (of de wrijvingen) tussen beeld, schilderkunst, woord en 

werkelijkheid. 
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Het gaat om zorgvuldig gekozen sleutelwerken.  

 

Les Amants 1928, het bedekte gezicht brengen we in verband met de biografie van 

Magritte, maar er is ook Magrittiaanse dubbelzinnigheid omdat het doek (canvas) het 

gezicht verbergt;  

 

Le Fils de l’Homme 1964, voor de herkenbare motieven die zo dikwijls met Magritte 

worden geassocieerd: bolhoed, appel, verborgen gezicht, wolken;  

 

Le Double Secret 1927, het beeld is maar een laag, een ‘film’ die verknipt en verschoven kan 

worden, en die een totaal andere, duistere wereld kan bedekken. 

 

Naast de schilderijen, de tableaus die in details zijn ontrafeld en de beleving, 

vervolledigen we  de tentoonstelling met een reeks treffende citaten van Magritte – over 

zijn kunst en het surrealisme – en een aanbod van geprojecteerde schilderijen, die andere 

elementen uit de wereld van Magritte naar voren brengen. 

De tentoonstelling exclusief gemaakt op maat van het Atomium, rekening houdend met de 

aparte architectuur ervan, maakt integraal deel uit van het totale Atomium-bezoek. Elke 

bezoeker van het Atomium, wandelt dus door de wereld van Magritte.  

En net als het werk van Magritte confronteert het Atomium ons met iets wat onmogelijk lijkt 

en toch bestaat: negen bollen die in de lucht zweven. Magritte en het Atomium: is dat geen 

mooi Belgisch huwelijk? 

 

In het kader van de tentoonstelling organiseert het Atomium workshops voor kinderen, 

vakantiekampen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.  Zij kunnen op hun manier het universum van 

het surrealisme leren kennen en de Magritte iconen. 

Er worden ook geleide bezoeken voor volwassenen georganiseerd. 

 

Praktische informatie: 

De tentoonstelling opent op 21/09/2017 en loopt tot 10/09/2018. 

Atomium – Atomiumsquare – 1020 Brussel 

 

Alle dagen open van 10u tot 18u, de kassa sluit om 17u30. 

www.atomium.be/magritte  

info@atomium.be – 02/475 47 75 
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VI. Evenementen in het Magritte Museum 
 

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voorzien een groot aantal projecten 

rond Magritte, waaronder 2 tentoonstellingen: 

1) Grote tentoonstelling “MAGRITTE, Broodthaers & de hedendaagse kunst” 

© Charly Herscovici c/o SABAM, Belgium © The Estate of Marcel Broodthaers c/o SABAM, Belgium © The Estate of Keith Haring c/o 

SABAM, Belgium 
 

Sinds zijn dood in 1967 heeft Magritte nooit opgehouden te leven. Hij leeft nog altijd. De 

tentoonstelling van de KMSKB bewijst dit door de bijzondere dialoog te belichten die 

Marcel Broodthaers met Magrittes werk onderhield vanaf 1964. De invloed van de 

“woordschilderijen” (1927-29) was zowel in België als in de Verenigde Staten onmiskenbaar 

en droeg bij tot de ontpopping van de conceptuele kunst. Broodthaers is Magritte enorm 

veel verschuldigd, een relatie die zich articuleert rond een grote gedeelde passie voor 

Mallarmé. 

 

De band tussen Magritte en Broodthaers concretiseerde zich aan het einde van de oorlog. 

Een moment waarop Magritte het surrealisme wou herdefiniëren door het in het teken van 

de zon en verlangen te plaatsen, zijn zogenaamde Renoir periode. Deze periode loopt op 

haar einde met de reeks werken die hij “vache” noemde, tentoongesteld in Parijs in 1948. 

Deze doodsteek aan het schilderen door het schilderen zelf definieerde en definieert nog 

steeds de essentie van de hedendaagse creatie. Verre van de kritische toon in de 

correspondenties tussen Broodthaers en Magritte, is het in deze tentoonstelling de 

bedoeling om voorrang te geven aan de onderwerpen, al dan niet op ironische wijze.  

 

De tentoonstelling brengt kunstenaars samen die, sinds de jaren ’80, de dialoog zijn 

aangegaan met die “période vache” van Magritte. Van George Condo tot Gavin Turk, van 

Sean Landers tot David Altmejd, Magritte zijn oeuvre is en blijft een grote referentie voor 

elke artiest die nadenkt over de praktijk van de beeldproductie, over de representatie of 

de transformatie van de werkelijkheid in het teken van de analogie. 

 

“I love the wide range of Magritte’s art, including his sculptures.  There is this aspect of Magritte about 

dealing with the world around us, and there is a certain materiality, a reality about that world that he 

creates, even though he makes these strange juxtapositions.”  

Jeff Koons 
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Marcel Broodthaers, Model: De Pijp, 1969, privé collectie - Gavin Turk, Oscar II, 2000, privé collectie - Marcel-Louis  

Baugniet, René Magritte, 1967, inv. 7753, KMSKB, Brussel / foto : Photo d'art Speltdoorn & Fils, Brussel © SABAM Belgium 

 

Curator:  

Michel DRAGUET 

Algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 

 

Data:  

13.10.2017 >  18.02.2018 

De tentoonstelling zal 7 dagen op 7 te bezoeken zijn. 

Dit geldt tussen 13.10.2017 en 18.02.2018 ook voor het Musée Magritte Museum. 

 

Plaats:  

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  

Regentschapsstraat 3   |   1000 Brussel 

www.fine-arts-museum.be  

2) Thematische tentoonstelling “Marcel Lecomte. Heimelijke hoeken van het 

surrealisme” 

Van 1960 tot 1966 werkte Lecomte voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België. Kort na zijn overlijden werden zijn archieven en bibliotheek opgenomen in het 

Archief voor Hedendaagse Kunst. De tentoonstelling onthult meerdere van deze 

documenten alsook kunstwerken van kunstenaars en schrijvers die hem dierbaar waren, 

foto’s, correspondenties, opvallende publicaties van de surrealistische beweging, 

filmfragmenten en audiomateriaal. 

 

Marcel Lecomte (1900-1966), zoon van de schilder Émile 

Lecomte, betreedt de kunstwereld in 1918 onder de invloed 

van Clément Pansaers, één van België’s belangrijkste 

dadaïsten. Hij zoekt vervolgens toenadering tot de 

modernisten van het tijdschrift Sept Arts alvorens het 

surrealisme aan te hangen binnen de groep Correspondance, 

onder leiding van Paul Nougé. Lecomte laat René Magritte in 

1923 Giorgio de Chirico ontdekken. Zijn poëzie kenmerkt zich 

door haar sterk gevoel voor het moment, door haar aandacht 

voor de verrassing en het toeval. Het kunstwerk was voor hem 

de magische spiegel van de kunstenaar. Na de oorlog 

illustreert Pierre Alechinsky zijn plaatje in sens des tarots. Hij speelt ook een centrale rol in 

het Salon noir, de eerste belangrijke « installatie » van Broodthaers in 1966. 
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Lecomte wenste geen revoluties. Hij was gevoelig voor de eigentijdse creatie, op 

voorwaarde dat het verleden ze beïnvloedde en dat ze een voorgeschiedenis met zich 

meedroeg, dat ze op zoek ging naar vergeten geheimen. Hij schreef als een dichter, zoals 

Magritte dichtte met zijn schilderijen. Hélène Prigogine zag Lecomte als “onze laatste 

estheet” en Jean Paulhan, spilfiguur binnen de Franse letteren, beschouwde hem als “een 

zuiver en groot schrijver”. In een foto van Paul Colinet zien we hem naar een vriendin 

toegebogen, in een oneindig omlijnde kamer. Zijn aanwezigheid in de geschiedenis van 

het surrealisme bleef discreet maar was constant. 

 

Curator:  

Philippe DEWOLF 

 
Philippe Dewolf (Brussel, 1952) studeerde journalistiek aan de ULB (Université Libre de Bruxelles) en 

tekenkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Sint-Joost-ten-Node. Van 1979 tot 2013 was hij 

verantwoordelijk voor culture uitzendingen bij de RTBF. Hij verzorgde de heruitgave niet alleen van 

de artistieke en letterkundige kronieken, maar ook van het volledig dichtwerk van Marcel Lecomte 

(1900-1966). Hij werkt bovendien aan een nieuwe biografie van deze Belgische schrijver. Lecomte, 

een geletterd man in de volle zin van het woord, maakte deel uit van de eerste Belgische 

surrealistenkring en droeg ertoe bij René Magritte aan zichzelf te openbaren. Een grote 

medeplichtigheid bestond ook tussen Lecomte en Marcel Broodthaers die hem, kort voor zijn dood, 

vereeuwigde in een afbeelding van zijn verdwijning. Van 1961 tot 1966 was Marcel Lecomte 

medewerker aan de documentatiediensten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België. 

 

Data:  

13.10.2017 >  18.02.2018 

De tentoonstelling zal 7 dagen op 7 te bezoeken zijn. 

Dit geldt tussen 13.10.2017 en 18.02.2018 ook voor het Musée Magritte Museum. 

 

Plaats:  

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  

Regentschapsstraat 3   |   1000 Brussel 

www.fine-arts-museum.be  

 

3) Sociaal project:  “ De Poëziefabriek, een klein tijdelijk museum ” 

In het kader van Museum op Maat/ Accessibility 

 

Na het succes van “Ceci n’est pas une poème” en “Ceci n’est pas un 

poème II”, vernieuwen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

van België dit avontuur voor een derde versie, nog steeds in 

samenwerking met vzw Les Midis de la Poésie de Bruxelles en met 

de steun van de Engie Foundation. 

 

Dit jaar is de “formule” een evolutie ondergaan en heet ze “De poëziefabriek, een klein 

tijdelijk museum”. Navitas, een sociaal restaurant, en Le Caria, een organisatie die zich inzet 

voor alfabetiseringsprogramma's werden begeleid door Dominique Maes, auteur en 
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illustrator van jeugdboeken, maar bovenal ook algemeen directeur van “La Grande 

Droguerie Poétique, magasin de produits imaginaires”, grotendeels geïnspireerd op de 

universums van Magritte, Broodthaers, Duchamp… 

 

Volgens hetzelfde principe als la Grande Droguerie Poétique (voortdurende creatie van 

fantastische en metaforische producten die het mogelijk maken om de 

levensomstandigheden van de mens aangenamer te maken door een plaats te geven aan 

verschillende  verlangens), vroeg Dominique Maes – auteur en 

illustrator – aan de deelnemers om hun eigen fantastische 

voorwerp te creëren en hun inspiratie ervoor te halen uit hun 

individuele ervaringen, hun persoonlijke cultuur en hun eigen 

levensloop. Het gaat dus zowel om geschreven poëtische 

werken als om de creatie van afbeeldingen, gevoed door de 

invloed van René Magritte. 

 

Beide groepen genoten van een bezoek buiten de muren, van 

een begeleid bezoek aan het Magritte Museum en van een 

creatieve workshop, waarna ze het project verder uitwerkten 

door een reeks van 5 specifieke workshops met als kers op de 

taart een tentoonstelling van de voorwerpen in een van de zalen 

van het Magritte Museum, gratis toegankelijk voor alle 

bezoekers. 

 

Data 

30.03.2017 > 28.05.2017 

 

Plaats:  

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  

Magritte Museum   |   verdiep -1  

Koningsplein 1   |   1000 Brussel 

4) Twee extra audiogidsen 

Sinds januari2017 zijn er heel leuke audiogidsen beschikbaar voor kinderen en jongeren! 

Ze hernieuwen volledig de bezoekerservaring met de 

familie met exclusieve inhoud die je compleet 

onderdompelt in de surrealistische wereld van Magritte. 

Het mysterieuze, het absurde en het onverwachte worden 

op originele wijze benaderd. 

Aan de hand van een grappig en boeiend gesprek tussen 

een kind en René Magritte, leren kinderen een dertigtal 

werken en documenten van de collectie kennen. De 

jongeren ontdekken op hun beurt op een sensoriële en toegankelijke filosofische wijze 

een twintigtal werken uit de collectie. 
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Praktische informatie: 

Audiogids voor kinderen  

6 tot 11 jaar 

5 talen: FR, NL, EN, IT, DE 

Tarief: € 4 

Audiogids voor jongeren  

12 tot 18 jaar 

5 talen: FR, NL, EN, IT, DE 

Tarief: € 4 
 

Project op initiatief van de Maecenas Circle in samenwerking met Educateam met de vriendelijke toestemming 

van Charly Herscovici, Stichting Magritte 

 

Deze audiogidsen vervolledigen onze bestaande bezoekerstools:  

·         audiogids voor volwassenen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans) 

·         visiogids voor volwassenen en slechthorenden/doven (Nederlands, Frans, Engels) 

https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-musea/musee-magritte-museum  

  

5) Vernieuwde online toegang voor het Magritte Museum 

De  website  - die online ging bij de opening van het Magritte 

Museum (2009) – wordt tegen de zomer 2017 in een nieuw 

jasje gestoken en geïntegreerd in de museumwebsite. Via 

deze nieuwe online toegang krijgt de bezoeker, op een 

gebruiksvriendelijke manier, de nodige informatie én nog 

meer aangereikt om zijn bezoek voor te bereiden. Specifieke 

doelgroepen worden hierbij individueel benaderd.  

 

 

Voor studenten en leerkrachten, maar ook voor de 

allerkleinsten, staan pedagogische bronnen ter beschikking 

om zich onder te dompelen in de wereld van Magritte en het 

surrealisme. De Magritte Shop zal dan weer tot de 

verbeelding spreken van hen die op zoek zijn naar een ludiek 

aandenken aan het museumbezoek.  

 

 

6) Magritte Museum 7 dagen op 7 toegankelijk 

Tijdens de grote tentoonstelling "Magritte en hedendaagse kunst", van 13 

oktober 2017 tot 18 februari 2018, zal het Magritte Museum 7 dagen op 7 open 

zijn! Het zal dus een van de weinige musea in Brussel zijn die op maandag 

toegankelijk  is (van 10u tot 17u). 

 
MAGRITTE, De glimlach van de duivel © Ch. Herscovici, met zijn vriendelijke toestemming c/o SABAM Belgium 
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7) Magrittebier. Wanneer twee Belgische iconen samenkomen! 

Het is waarschijnlijk een van de gekste projecten van het 

Magrittejaar 2017: het Magritte Museum lanceert een 

uniek bier ter ere van de grote surrealistische Belg! Een 

bier dat zijn fascinerende en bruisende wereld nog 

beter zal doen smaken. 

Het Magritte Museum slaat de handen in elkaar met de 

Brasserie de la Senne om een speciaal bier te 

ontwikkelen, 100 % Belgisch en surrealistisch. Het is de 

eerste keer dat een kunstmuseum een bier ontwikkelt 

waarvan het palet (kleur, glans, schuim, geur, smaak, …) zo dicht mogelijk probeert aan te 

leunen bij het geestrijke oeuvre van René Magritte. 

De kunstenaar had deze knipoog wellicht ook gewaardeerd, hij die zelf regelmatig in café 

Het Goudblommeke in Papier dronk met zijn surrealistische vrienden of ze in het schaken 

versloeg in de Greenwich. 

De flessen (33 cl), in beperkte oplage geproduceerd, zullen uitsluitend verkrijgbaar zijn in 

het Museum Café of in de Museum Shops van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

van België, vanaf september 2017. 

8) Activiteiten in het Magritte Museum  

Voor kinderen en voor lager onderwijs 

Rondleidingen, stages, de “reistas van Mijnheer Magritte”, creatieve workshops, … 

 

Voor secundair en hoger onderwijs 

Rondleidingen, literaire rondleidingen “Kunst en literatuur”, pedagogische rondleidingen, … 

 

Voor volwassenen en culturele groepen 

Rondleidingen, literaire rondleidingen “Kunst en literatuur”, lezingen/conferenties, … 

 

« Toegankelijk Magritte » en op maat rondleidingen 

Aangepaste activiteiten en tools aan voor specifieke doelgroepen:  

- voor de blinde en slechtziende bezoekers 

- voor doven en slechthorenden  

- voor bezoekers met een mentale en/of fysieke beperking  

- voor mensen in economische, sociale of culturele moeilijkheden 

 

Davidsfonds Academie: Magritte met Eric Rinckhout op 7 november 2017 

Wie was die geheimzinnige René Magritte? Eric Rinckhout neemt u mee op sleeptouw en 

geeft een antwoord op al uw vragen. Lezing in de voormiddag, rondleidingen in Magritte 

Museum en tentoonstelling in de namiddag.  

www.davidsfonds.be/academie 

 

 



  

#magritte2017  
 

Amarant cursus “René Magritte” met Damien Deceuninck op 29 november 2017 

www.amarant.be 

 

Lezingen rond « Magritte en de hedendaagse kunst » (FR) 

Cyclus van 10 lezingen van oktober tot december 2017 

 

OVER HET MAGRITTE MUSEUM 
 

Het Magritte Museum bezit de grootste verzameling ter 

wereld van de bekende surrealistische kunstenaar. 

Schilderijen, gouaches, tekeningen, sculpturen, geschilderde 

voorwerpen, maar ook zijn reclameaffiches, muziekpartituren, 

foto’s en films dompelen de bezoeker in zijn unieke wereld. 

Jaarlijks komen er meer dan 300.000 bezoekers het museum 

ontdekken.  

 
Het Magritte Museum kwam tot stand dankzij het uitzonderlijke 

competentiemecenaat van ENGIE en het partnership met de Magritte Stichting, de Regie der 

Gebouwen en het Federale Wetenschapsbeleid. 

Het Magritte Museum: een paar cijfers 

 

• + 2.300.000 bezoekers in 8 jaar 

• gemiddeld + 300.000 bezoekers/jaar: het succes van de grote retrospectieve in 1998 

werd een jaarlijks succes! 

• Nr. 1: de grootste collectie werken van René Magritte  

• Nr. 1: de belangrijkste collectie werken uit zijn “vache” periode 

• 234 werken en archieven, tentoongesteld over 2.500 m² en 5 niveaus 

• 120 m²  voor pedagogische en creatieve ateliers 

• 1e publiek-private competentiemecenaat/partnership op kunstgebied 

• 65% buitenlandse bezoekers 

• 8 nominaties en prijzen  

• +800 VIP werden in het Magritte Museum ontvangen 

• Visiogidsen in 6 talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans) 

• Rondleidingen in 10 talen (Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Grieks, Japans, 

Russisch en gebarentaal) 

• Europese primeur: tablet voor doven en slechthorenden  

• +10.000 personen hebben een bezoek “op maat” genoten (slechtzienden, 

slechthorenden, gehandicapten, kansarmen) 

• 3 audiogidsen (waarvan 2 nieuwe voor kinderen en jongeren) en 1 visiogids beschikbaar 

 

 



  

#magritte2017  
 

Praktische informatie 
 

MAGRITTE MUSEUM 

Koningsplein  1   |   1000 Brussel 

www.fine-arts-museum.be  

 

dinsdag > vrijdag  |  10:00 > 17:00   

zaterdag > zondag  |   11:00 > 18:00  

13.10.2017 > 18.02.2018: uitzonderlijke opening op maandag  |  10:00 > 17:00   

 

Tarieven 

€8 volwassenen (26-64 jaar) 

€6 senior (+65 jaar), groepen volwassenen 

€2 kinderen en jongere (6 - 25 jaar), individuen of in groep; gehandicapten en hun 

begeleider; werkzoekenden 

€0 kind (-6 jaar), leerkracht, Vriend van de KMSKB, ICOM-lid 
 

Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 

Persbeelden 

De hoge resolutiebeelden kunnen hier gedownload worden:  

http://down.fine-arts-museum.be/magritte.zip  

VII. Brussel en Vlaanderen herdenken René Magritte 
 

In 2017 is het 50 jaar geleden dat René Magritte is gestorven. Voor Brussel de 

gelegenheid om haar bekendste surrealistische schilder nog eens in de 

bloemetjes te zetten. De activiteiten van de verschillende partners worden 

op de website www.visit.brussels/magritte en in een flyer opgenomen. 

 

Ook de buitenlandse kantoren van Toerisme Vlaanderen gaan de 

activiteiten van het Magritte extra promoten. In het najaar vindt er 

ook  een internationale persreis plaats. 

 

VIII. Magritte-plafond in het Théâtre des Galeries 
 

Tijdens de renovatie van het Théâtre des 

Galeries (Galerie du Roi, in de Koninklijke Sint-

Hubertusgalerijen in Brussel) in 1951, ontwierp 

René Magritte een ‘wolkschilderij’ voor het 

plafond van de zaal. Zijn eerste, 

voorbereidende gouache beeldde een 

hemel uit met drijvende belletjes, één van de 

meest voorkomende symbolen in de taal van 

Magritte.  
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Magritte werd gevraagd om deze ‘obscure ‘symbolen niet in zijn fresco te zetten. Zo 

schilderde hij een schilderij voor het plafond, zonder belletjes. Het schilderij op het plafond 

werd uiteindelijk pas uitgevoerd tijdens de recente renovatie van het Théatre in 2016. 

 

Dit werk van Magritte is eindelijk zichtbaar voor het Magritte jaar. De 

voorbereidende gouache is te zien in het Magritte Museum in Brussel. 

 

Contact: Laure d'Outremont - LDO@grsh.be 
foto © Arnaud Everaerts  

 

IX. Contactpersonen 

 
 

WPG Uitgevers België 

Kristine Cuypers 

Licensing Manager – WPG Stories 

T +32 (0)3 285.72.35 

kristine.cuypers@wpg.be 

 

Knokke-Heist 

Luc De Groote 

Marketing Directeur  

T +32 (0)50 630 383 

degroote.luc@knokke-heist.be  

 

Atomium 

Inge Van Eycken  

Communicatie & Pers 

inge.vaneycken@atomium.be 

M +32 (0)479 95 05 94 

 

Magritte Museum 

Isabelle Bastaits 

Communicatie & Externe relaties    

T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          

Isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 

Samir Al-Haddad 

Persverantwoordelijke 

T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 

samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 
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