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PROGRAMMA
SEPTEMBER - DECEMBER 2022

HET MECENAAT REKENT OP U

Ieder jaar werkt de Maecenas Circle een gevarieerd programma met 20
exclusieve activiteiten uit. Dankzij de leden ondersteunt de Circle 7 projecten
zodat het museum zijn kernopdrachten kan blijven waarmaken.

Susanna en de ouderlingen (detail), Jean Massys

We danken u hartelijk voor uw
vertrouwen en uw steun, zeker in
deze moeilijke tijden waarin we nog
grotere inspanningen moeten
leveren. Deze crisis verzwakt niet
alleen onze financiële positie, ze
geeft ons ook de kans om de dingen
vanuit een ander perspectief te
bekijken en - hopelijk samen met u -
na te denken over het museum van
morgen.

GOED NIEUWS VOOR ONZE DIENST

DE DIENST PHILANTHROPHY & PARTNERSHIPS

Sinds kort mogen we Melanie Coisne op de dienst Philanthropy & Partnerships
verwelkomen!

photo: Benoît Dochy

Uw gebruikelijke gesprekspartner,
Christine Ayoub, blijft zich voor
weldoeners en particuliere donateurs
inzetten via de Maecenas Circle.
Melanie Coisne kreeg de opdracht
de partnerships met bedrijven uit te
bouwen via de Corporate Club. Ze
zal ook de banden tussen het
KMSKB en stichtingen aanhalen en
een systeem voor digitale
fundraising uitwerken via een
showcase-platform dat toegang tot te
ondersteunen projecten verleent.

U kan haar ook ontmoeten tijdens onze volgende exclusieve activiteiten. Neem
gerust rechtstreeks contact met haar op indien u meer wil weten over haar
opdrachten: melanie.coisne@fine-arts-museum.be of op het telefoonnummer +
32 2 508 32 16. 

VAARWEL, WACHTRIJ!

Vanaf nu hoeft u voor een gratis
ticket niet meer in de rij te staan. Via
uw lidkaart krijgt u rechtstreeks
toegang tot onze collecties en
tentoonstellingen, dankzij de
streepjescode die u aan de kiosken
kan scannen.

Poelaertplein 6 - 1000 Brussel
 

NIEUWE PARTNER
THE MERODE

Een bijzondere club op een bijzonder
adres

De Maecenas Circle kondigt trots
een nieuw partnership aan met The
Merode, waar u voor een waaier aan
exclusieve activiteiten wordt
verwelkomd.

Als vroegere zetel van de Club van
Lotharingen, herontdekt The Merode
haar roeping als ledenclub van Hôtel
de Mérode met een jong en
dynamisch team. De gevarieerde
activiteitenkalender is goed gevuld!

SEPTEMBER

Kijkje achter de schermen 'Een werk onder de loep'

> Dinsdag 13 september 18.00 tot 19.30 uur

 

Pierre Bonnard, Misia Godebska en Thadeus
Natanson, 1902

Laat u op sleeptouw nemen door
Jean-Philippe Theyskens die een
esthetische, technische en
historische analyse maakt van het
werk in de collectiereserve.

Analyse van het interieur van een
Brusselse woning rond de
eeuwwisseling, de kledingstijl uit
die tijd en het dubbelportret van twee
bekende weldoeners uit die periode.
Ze onderhielden contacten met
Gabrielle Chanel en Pablo Picasso.
Ook schrijvers konden op hun steun
rekenen. Dhr. Natanson was een van
de medeoprichters van de Liga voor
de Rechten van de Mens.

 

Reservaties noodzakelijk vóór 08.09.22 via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

WHAT'S IN STORE FOR THE ART MARKET?
Lezing (EN)

> Maandag 19 september
   18.30 tot 20.00 uur
   18.30 uur: onthaal, 19 tot 20 uur: lezing, 20 uur: bar

> The Merode
   Poelaertplein 6 - 1000 Brussel

Veilingen, galerijen en kunstbeurzen
werden in 2022 druk bezocht. Blijft
dat zo, gezien de algemene
economische onzekerheid? Wat
brengt het komende jaar voor de
internationale kunstmarkt? Steekt
Parijs Londen naar de kroon in
Europa? Wat kunnen we in het
najaar verwachten? 

Hubert d'Ursel, directeur Benelux
van The Fine Art Group, introduceert
met plezier expert Henry Little, die
de aanwezigen graag informeert en
hen al een inkijk geeft in het nieuwe
seizoen op de kunstmarkt.

Reservaties noodzakelijk vóór 12.09.22 via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

THEMABEZOEK 'GRUWELIJKE PASSIES' (FR)

> Woensdag 21 september 12.00 tot 13.30

P.P. Rubens,  Het martelaarschap van de Heilige

Livinus, Détail

Superbia (hoogmoed), avaricia
(hebzucht), luxuria (lust), invidia
(afgunst), gula (gulzigheid), acedia
(luiheid), ira (woede). 

De zeven hoofdzonden drukten hun
stempel op de westerse mentale
beleving. Een aantal menselijke
gedragingen konden daardoor in
categorieën worden ingedeeld.  

Dit diepgaand thematisch parcours
actualiseert de verboden en
dubbelzinnige impulsen en gaat na
of ze ook kwaliteiten zouden kunnen
zijn.  

De transversale benadering beroept
zich op kunstgeschiedenis,
psychoanalyse en sociologie. Zo
krijgt u een nieuwe kijk op onze oude
kunstcollecties, doorspekt met de
poëzie van schrijver Michaelis.

 

Reservaties noodzakelijk vóór 15.09.22 via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

OKTOBER

YOGALES

> Dinsdag 4 oktober
  19.00 tot 20.00 uur (ontvangst 18.30 uur)
> Alle niveaus, gratis deelname
> The Merode
   Poelaertplein 6 - 1000 Brussel

De stress van een drukke dag
verdwijnt onmiddellijk wanneer u de
kamer binnenkomt en de
rustgevende muziek hoort. Door u
bewust te worden van uw
ademhaling, maakt u ruimte voor
een trage stroom die uw lichaam en
geest voorbereidt om na de
activiteiten van de dag te
ontspannen. 

FRIEZE LONDON
VIP - uitnodigingen voor de opening
 
> Woensdag 12 oktober, 11 tot 19 uur
> Beurs > zondag 16 oktober, 11 tot 19 uur 
> Regent's Park, Londen

 

Beide beurzen - Frieze
Londen en Frieze
Masters - trekken
samen meer dan 280
galerijen uit 42 landen
aan om hedendaagse
kunst en antiek in de
verf te zetten. 

Voor meer informatie:
Frieze latest details

Reservaties noodzakelijk vóór 03.09.22 via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

OPENING VAN DE NAJAARSTENTOONSTELLINGEN
 
> Donderdag 13 oktober
   11 tot 19 uur
> Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel

Maak de opening van onze tentoonstellingen in avant-première mee! 
 

Picasso - Grote tentoonstelling

Miradas de Mujeres - Isabelle de Borchgrave X Frida Kahlo

Ghysels - Focus tentoonstelling

Prune Nourry - installatie

Reservering noodzakelijk vóór 03.10.2022  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

 

NOVEMBER

BEZOEK VAN HET ATELIER VAN
ISABELLE DE BORCHGRAVE
 
> Maandag 7 november, 18.30 -19.45 uur
> Vleurgatsesteenweg 73/A, 1050 Brussel 
 

1000 m² in het teken van
experimenteren en creëren! Een
unieke belevenis die u kennis laat
maken met de kunstenares en haar
lopende artistieke projecten. 

Reservering noodzakelijk vóór 12.11.2022  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

BEZOEK IN HET GEZELSCHAP VAN ISABELLE DE
BORCHGRAVE
 
> 23 november, 18.30 tot 19.45 uur
> Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel

Tentoonstelling Miradas de Mujeres, Isabelle de Borchgrave X Frida Kahlo

Maak kennis met de kleurrijke en
sprookjesachtige wereld van de
Mexicaanse kunstenares die tot een
cultureel icoon uitgroeide. En dat
tijdens een privébezoek in het
gezelschap van kunstenares Isabelle
de Borchgrave.

Meer info: via hypertekstlinks en
verderop in 'algemene activiteiten'.

Reservering noodzakelijk vóór 15.11.2022  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

DECEMBER

HET PICASSO-LABO! 
Workshop voor kinderen 

> Zaterdag 10 december 2022, 14.00 tot 16.30 uur
> Creatief labo van de tentoonstelling 'Picasso & Abstraction'.

Ontleden, natekenen, vastlijmen, in
elkaar zetten ... Hoera, we hebben
een Picasso! Tijdens dit bezoek
experimenteren kinderen in het
creatief labo dat dankzij de steun
van de Maecenas Circle werd
ingericht. 

Reservering noodzakelijk vóór 04.12.2022  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

BEZOEK IN HET GEZELSCHAP VAN MICHE DRAGUET
Directeur van de Koninklijke Musea en curator van de tentoonstelling

> Grote tentoonstelling, Picasso & l’abstraction
> Donderdag 15 december, 18.30 tot 20.00 uur

Tijdens deze tentoonstelling krijgt u
voor het eerst de kans stil te staan
bij de relatie tussen Picasso en de
abstractie aan de hand van meer
dan 120 uitzonderlijke werken. 

Meer info: via de hypertekstlink en
verderop in 'algemene activiteiten'.

Reservering noodzakelijk vóór 10.12.2022  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

PROJECTEN DIE STEUN ONTVINGEN DANKZIJ U

RESTAURATIE VAN DRIE TEKENINGEN VAN 
CONSTANTIN MEUNIER
 

Constantin Meunier, De Mijnwerker,
houtskool met aquarel op papier

Constantin Meunier ontketende met
zijn realistische maatschappelijke 
thema's een revolutie in de kunst
aan het einde van de 19de eeuw. Als
beeldhouwer met wereldfaam wordt
hij gezien als de evenknie van
Rodin. Daarnaast was hij schilder en
tekenaar. 

De hier geïllustreerde drie werken
op papier liepen gevaar. De
broosheid van het papier dat op
karton was gekleefd, zorgde voor
scheuren, waardoor zelfs delen van
de tekening verloren zouden gaan.
Dankzij uw gulheid konden ze
worden gerestaureerd.

VIJF RUIMTEN VOOR TENTOONSTELLINGEN EN WORKSHOPS  
Picasso & l’Abstraction

Centraal in de tentoonstelling
konden met uw steun vijf ruimten
worden ingericht. Kinderen en
volwassenen kunnen er zelf aan de
slag met de creatieve technieken
van Picasso.

Iedere ruimte staat in het teken van
een thema dat tijdens de
tentoonstelling aan bod komt.

VOELBORDEN VOOR BEZOEKERS MET EEN VISUELE
BEPERKING
 

Sinds meer dan twintig jaar
organiseren onze musea
aangepaste rondleidingen 'op
maat' voor bezoekers met een
visuele beperking die onze
collecties en grote tentoonstellingen
willen ervaren.

Om een werk voor te stellen, maakt
de gids gebruik van audiodescriptie,
geluidsfragmenten en voelborden
uit verschillende materialen en
maakt de werken 'tastbaar'. 

Dankzij uw gulle bijdrage groeit de tactiele collectie in het museum. Recente
aanwinsten zijn de voelborden ‘Fantasia arabe’ van Rysselberghe! 

In elk project zit er een beetje van u!

ALGEMENE ACTIVITEITEN 

PICASSO & ABSTRACTION
Grote tentoonstelling
14.10.2022 > 12.02.2023
 

In samenwerking met het Musée national Picasso-Paris wijden de Koninklijke
Musea een unieke tentoonstelling aan Pablo Picasso. Voor het eerst wordt de
relatie tussen Picasso en de abstractie belicht aan de hand van meer dan 120
uitzonderlijke werken.

De tentoonstelling is opgebouwd rond kubistische en andere werken uit het
surrealisme, en situeert Picasso in het centrum van de discussie die
abstractie en figuratieve kunst tegen elkaar uitspeelt.

MIRADAS DE MUJERES
ISABELLE DE BORCHGRAVE X FRIDA KAHLO
Tentoonstelling - Patio niveaus 0 + 2

14.10.2022 > 12.02.2023
 

Miradas de Mujeres - De
vrouwelijke blik - zoomt in op een
dialoog tussen twee vrouwen die
elkaar nooit ontmoetten, maar die
dezelfde passie koesterden voor
stoffen, motieven en kleuren.

Isabelle de Borchgrave werkte bijna drie jaar aan 'Miradas de Mujeres': een
handgeschilderd titanenwerk waarbij meer dan 4 kilometer papier werd
verwerkt tot jurken, tapijten, meubels, bomen en andere elementen uit het zo
aparte universum van Frida Kahlo en haar huis, La Casa Azul (het blauwe
huis).

Dankzij 'Miradas de Mujeres' kunnen bezoekers door de woonkamer, het
atelier, de keuken, de kleedkamer en de tuin van Frida Kahlo dwalen. Ver van
het lijden en de pijn die de beperking van het Mexicaanse icoon doet
vermoeden, richt Isabelle de Borchgrave zich hier door middel van kleur op de
levensvreugde van het culturele icoon, die alle moeilijkheden overstijgt.

JEAN-PIERRE GHYSELS
Focus tentoonstelling - Bernheimzaal

14.10.2022 > 12.02.2023

Geslagen koper en brons zijn de
twee favoriete materialen van de
kunstenaar, die bij Zadkine in de leer
ging. Ondanks hun klein formaat,
weten deze sculpturen te verrassen
door hun monumentaliteit en hun
sensualiteit.

De geselecteerde werken
weerspiegelen de passie die de
kunstenaar en zijn echtgenote
koesteren voor reizen, tribale kunst
en etnische juwelen. Ze brengen ook
hulde aan de kunstenaar als
familieman. Hij vertelt: ' Ik voel me
heel gelukkig wanneer mijn vrouw
mijn atelier binnenloopt, rondkijkt en
zegt dat ze iets mooi vindt '.

Jean-Pierre Ghysels viert op 20
september zijn negentigste
verjaardag.

PRUNE NOURRY
Installatie - Forum

14.10.2022 > 12.02.2023

L’Amazone érogène (Arc), 2020 is
een monumentaal werk van Prune
Nourry (Parijs 1985), een rijzende
ster aan het internationaal firmament
van hedendaagse kunst. De
amazone wordt gelinkt aan haar
strijd tegen borstkanker en is
geïnspireerd op de gelijknamige
mythologische figuren.

Een gigantische boog van 5 meter
hoog wijst in de richting van een
doelborst, een verwijzing naar de
strijd tegen de ziekte. Zachtheid,
hoop en geweld staan tegenover
elkaar en verlenen een universele
dimensie aan een persoonlijke
ervaring.

Prune Nourry is in de eerste plaats
beeldhouwster, maar ze verkent
graag allerlei media: fotografie, video
en performances. Zij is een
geëngageerd feministe en
behandelt uiteenlopende thema's als
bio-ethiek, vrouwenrechten en
gender. Daarbij benadrukt ze de
relaties tussen kunst en
wetenschap. Nourry werkt trouwens
graag samen met antropologen en
genetici die haar artistieke creaties
onderbouwen.

ONZE COLLECTIES IN HUN CONTEXT
Focus tentoonstelling - zaal 51 en 61

10.02.2022 > 30.07.2023

P. P. Rubens, Quatre études de la tête d'un Maure

In het kader van de campagne 
Museum in Questions die in het
najaar van 2021 van start ging,
willen de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België
deelnemen aan het debat over
actuele maatschappelijke kwesties.

Twee tentoonstellingszalen contextualiseren twee brandende thema's voor
musea in de hele wereld: door een wetenschappelijk licht te werpen op
enerzijds de vragen rond kolonialisme en diversiteit en anderzijds op de
problematiek van de restitutie van cultuurgoederen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden geroofd, willen de Koninklijke Musea een laboratorium
voor reflectie zijn dat ons in staat stelt deel te nemen aan de constructie van
het museum van morgen, door de nadruk te leggen op wat wetenschappelijk
onderzoek, de fundamentele opdracht van het museum, kan bijdragen aan het
hedendaagse debat.

ALGEMENE ACTIVITEITEN EN EVENTS

LET'S DANCE and SING at the MUSEUM. Trust the future!
Performance met dans en muziek

>  Zaterdag 24 september 2022 & Zondag 09 oktober 2022
>  15u - 30'
    16u - 30
>  KMSKB – Afspraak in het Forum 
    Regentschapsstraat, 3
    1000 Brussel
>  Gratis (reserveren is niet noodzakelijk)

Na enkele maanden van
participatieateliers hedendaagse
dans en muziek rondom het thema
‘vertrouwen’, drukken dansers en
zangers samen met vijf
professionele kunstenaars het
belang van menselijke
verbondenheid uit, vooral in tijden
van crisis.

Contact & informations : myriam.dom@fine-arts-museum.be

FAMILIEBEZOEK
Rondleiding & workshop voor jong en oud

>  Woensdag 5 oktober 2022, 14.30 tot 16 uur

Ouders, kinderen, grootouders... Van
6 tot 106 jaar bezoek het museum
met je familie. Een moment van
delen en artistieke ontdekking in het
bijzijn van de meesterwerken van het
Fin-de-Siècle Museum.

Reservering noodzakelijk vóór 01.10.2022  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

MEET THE CURATORS
Picasso & abstraction

>  Vrijdag 14 oktober 2022, 12.30 tot 13.30

Openingsconferentie van de
tentoonstelling Picasso & Abstraction
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– ontmoeting met de curatoren:
Michel Draguet, Algemeen directeur
van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, en
Joanne Snrech, Conservator
verantwoordelijke schilderkunst in
het Musée national Picasso Parijs.

Reservering noodzakelijk vóór 08.10.2022  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

MASTERCLASS ROND PICASSO EN DE ABSTRACTIE DOOR
MARIANNE KNOP
Lezing en bezoek tentoonstelling

> In samenwerking met Amarant
> Vrijdag 25 november 2022, 10.30 tot 15.30

De relatie figuur-achtergrond, de
fragmentatie van het beeldvlak, het
spel met de materie,
kunsttheoretische inzichten. Een
ideale voorbereiding om individueel
en op eigen tempo de tentoonstelling
te bezoeken.

Reservering noodzakelijk vóór 20.10.2022 & 7.11.2022  
via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

SCHAAR, STEEN, PAPIER MET FRIDA 
Rondleiding & workshop voor kinderen

>  Zondag 13 november 2022 
    & 4 December 2022, 15 tot 16.30 uur
>  Tentoonstelling - Patio niveaus 0 + 2
 

Ontdek samen met een
kunsthistoricus de tentoonstelling
Miradas de Mujeres (De vrouwelijke
blik) die de kijk van kunstenares
Isabelle de Borchgrave op Frida
Kahlo in de verf zet. Beleef de
wereld van Frida Kahlo onder de
unieke vorm van een trompe-l'oeil en
dompel je onder in het vrolijke,
volledig papieren universum van
Isabelle de Borchgrave.

Reservering noodzakelijk vóór 30.10.2022 & 28.11  via: maecenas.circle@fine-arts-museum.be

PICASSO & DE ABSTRACTIE
Geleid bezoek voor individuele bezoekers

> Zaterdag 10 december, 14 tot 15.30

Een nieuw en fascinerend
onderwerp dat ons onderdompelt in
het hart van het creatieve proces van
Picasso, te ontdekken met een
kunsthistoricus.

 

MEACENASES & SPONSORS

We danken de leden van de Mæcenas Circle en Corporate Club voor hun
steun aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Diamond 

De heer en mevrouw Charles Adriaenssen,  de heer en mevrouw Jacques
Berghmans, de heer en mevrouw  Harold Boël,  de heer Maxime Boonen, de
heer en mevrouw Michel Cigrang,  Baron en Barones Gillion Crowet, de heer
en mevrouw Bernard Meeùs, Prins en Prinses Amaury de Merode, de heer
Daniel Thierry

Gold

Mevrouw Victoria Balthazard en de heer Nicolas Houres, mevrouw Olivia
Bodson, de heer en mevrouw Mickey Boël, de heer Stephane Cauchies,
mevrouw Danielle Colart en de heer Yann Senski, de heer en mevrouw Jérôme
Coppée, de heer Christian Dumolin en mevrouw Nina-Marie Dumolin, Baron en
Barones Marnix Galle-Sioen, de heer en mevrouw Philippe Hanet, de heer en
Mevrouw Adnan Kandiyoti, de heer en mevrouw Bruno Liebhaberg, de heer en
mevrouw Tony Mary, Graaf en Gravin Baudouin Michiels, de heer en mevrouw
Michel Moortgat, de heer en mevrouw Cédric Olbrechts, de heer Olivier
Olbrechts, mevrouw Barbara Pringiers,  de heer Christophe Remy,  mevrouw
Myriam Sepulchre, de heer en mevrouw Jean-Philippe Thierry, Barones
Caroline de Vicq de Cumptich, de heer en mevrouw Guy Velge

Silver

De heer en mevrouw Philippe Boonen, Graaf François de Borchgrave,
Mevrouw Monique Bréhier, Graaf en Gravin Frédéric de Broqueville, Graaf en
Gravin Paul Buysse, Prins en Prinses de Chimay, de heer en Mevrouw Damien
Comleliau, Alexandre Coppée, de heer en Mevrouw de heer en Mevrouw
Amaury de Cordes,  Graaf en Gravin Vincent Davignon, de heer Tobias Desmet
en mevrouw Giulia Ponti, mevrouw Aure de Giey, mevrouw Eléonore Goffinet,
Baron en Barones Bernard de Gruben, de heer en mevrouw  Olivier Héger,
mevrouw Gaëtane Lachapelle, de heer Jean de Malherbe,  de heer en
Mevrouw Géry Olbrechts, de heer Frédéric Peyré, de heer en mevrouw Etienne
Raemdonck van Megrode, de heer en mevrouw Pierre Riga, de heer en
mevrouw Philippe Schöller, de heer en mevrouw  Amaury de Seze, de heer
Frank Suykens, Baron en Barones Wenceslas de Traux de Wardin, Graaf en
Gravin Hubert d’Ursel, de heer en mevrouw Frédéric Van der Beken-Claeys,
Baron en Barones de Vaucleroy, de heer en mevrouw Luc Vierstaete, de heer
en mevrouw  Benedikt van der Vorst,  de heer en mevrouw Antoine Winckler

MAIN  SPONSORS

Tree Top Asset Management
Engie
Google (Cultural Institute)
Paccar

CORPORATE CLUB

Banque Transatlantique Belgium
Bloomberg LP

Uw gegevens worden door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwerkt  conform de
wettelijke bepalingen. Dit bericht en alle bijlagen zijn exclusief bedoeld voor de ontvangers en zijn
vertrouwelijk. Als u dit bericht ten onrechte ontvangt, vernietig het dan en stel de afzender onmiddellijk op
de hoogte. 
 

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 508 32 11
Fax: +32 (0)2 508 32 32
info@fine-arts-museum.be
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www.instagram.com/maecenas.circle
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