
 

 

PROGRAMMA  
April - juni 2021  

EXCLUSIEVE ACTIVITEITEN  

 

  

Bezoek aan de 
tentoonstelling 
Pierre Alechinsky 
"Carta Canta" in het 
Frans  
Met kunsthistorica Géraldine 
Barbery - Publieksbemiddeling  

o Zoom live 
o woensdag 21 april 2021,  
o van 18u30 tot 19u30 

Verdiep u in de grote thema's van de 
tentoonstelling ter ere van Alechinsky: van 
CoBrA tot de labyrintische spiralen, van 



 

Binche en zijn Gilles tot de eruptieve 
vulkanen, van de afgrond tot sterren, van 
het Verre Oosten tot Central Park, van 
sporen tot ideeën of "idéotraces", van 
links naar rechts en "soms is het 
omgekeerd" !  

Daarbij komt nog de interdisciplinaire kijk, 
van Magritte tot Ensor, en 
de ateliergeheimen van de kunstenaar 
met het "reizende penseel" : opdrukken, 
marouflages, etsen, aquarellen, oude, 
gerecycleerde, ontvouwde, doordrukte, 
verkreukelde papieren ...  

Allemaal sleutels tot de tentoonstelling 
waarover meer info te vinden is onder de 
rubriek "algemene activiteiten". 

Reservaties noodzakelijk voor 27 maart 
2021 

  
 

 

  

Bezoek aan de 
tentoonstelling 
Aboriginalities  
Met Michel Draguet, algemeen 
directeur van de KMSKB en 
tentoonstellingscommissaris  

o Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel 
o woensdag 28 april 2021  
o van 18u30 tot 20u00 

Michel Draguet neemt u mee in de 
fascinerende wereld van de Aboriginal 
schilderkunst, een kunst doordrenkt van 
traditie maar toch uitermate 
hedendaags, en steeds verankerd in het 

mailto:%20maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Zoom%20live%20Pierre%20Alechinsky%20%22Carta%20Canta%22%20-%2021%2F04%2F2021&body=Hallo%2C%0A%20%0AIk%20schrijf%20me%20in%20voor%20de%20ZOOM%20live%20Pierre%20Alechinsky%20Carta%20Canta-activiteit%20op%20woensdag%2021%20april%202021%20van%2018.30%20uur%20tot%2019.30%20uur.%0A%20%0A%20Bedankt%20om%20aan%20te%20geven%20of%20u%20onder%20begeleiding%20wenst%20te%20komen.%0A


 

spirituele. Naast de zintuiglijke evaring, 
nodigt Aboriginal kunst uit om onze 
verhouding tot de aarde en het 
universum in vraag te stellen. 

Meer info over deze tentoonstelling vindt 
u onder "algemene activiteiten". 

Reservaties noodzakelijk voor 21 april 
2021  

  
 

 

  

 

« Zijn de echte 
wijzen rebellen? »  
Atelier Philo dell’arte voor tieners 
en thematische rondleiding voor 
volwassenen  

o Fin-de-siècle Museum 
o dinsdag 4 mei 
o 18u30 tot 20u00 

Voelen uw tieners zich onmachtig, 
hulpeloos, depri door de lockdown? Laat 
ze even op adem komen in het museum 
en hun ongehoorzaamheidszin testen 
tijdens een atelier « philo dell’arte - zijn de 
echte wijzen rebellen? ». 

Vier kunstwerken van het Fin-de-Siècle 
Museum worden er voorgesteld in 
verband met dit brandend actueel 
onderwerp tijdens een interactief bezoek 
met aansluitend een filo-atelier.  

Reservaties noodzakelijk voor 26 april 
2021 
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Wiertz actually  
Poëziehappening  

o Vautierstaat 62, Elsene 
o donderdag 20 mei 
o van 20u30 tot 21u30 

Twee auteurs hebben fictieteksten 
geschreven op basis van werken van 
Wiertz. Een acteur interpreteert hun 
creaties in een wereld van klank, die 
terugkaatst en afketst op de toeschowers. 

Wat maakt deze door het 
bovenmenselijke, engelen en demonen, 
het clair-obscur, de grote 
maatschappelijke vraagstukken gekwelde 
romantisch kunstenaar uit de 19e eew 
actueel? Hoe kan hij ons, ook vandaag 
nog, doen duizelen?  

Laat u meeslepen en verrassen door dit 
resonantiespel! 

Met: Patrick Brüll , Sophie Magerat, 
Myriam Michaelis (+ geluidsmaker)  

Reservaties noodzakelijk voor 12 mei 
2021  
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Privé bezoek aan het 
archief  
Achter de schermen van de Musea  

o Museumstraat 9 - 1000 Brussel 
o dinsdag 8 juni  
o van 18h30 tot 19u30 

Naast het institutioneel archief en de 
Bibliotheek, beschikken de KMSKB over 
een 3e documentatiedienst: sinds 1962 
bewaart het Archief voor Hedendaagse 
Kunst in België archieven en 
documentatie over beeldende kunsten in 
België vanaf de 19e eew tot op heden.  

Correspondentie, foto's, aantekeningen, 
dagboeken, toespraken, pamfletten, 
krantenknipsels, uitnodigingen, affiches, 
audiovisueel materiaal, persoonlijke 
voorwerpen, enz. van kunstenaars en 
sleutelfiguren uit het culturele landschap 
vormen een echte goudmijn voor het 
wetenschappelijk onderzoek en krijgen 
betekenis wanneer men de moderne 
kunstwerken van de Musea kan 
terugplaatsen in het levenskader en de 
context waarin ze tot stand kwamen.  

Reservaties noodzakelijke voor 2 juni 
2021 
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VIP programma  
Uniek bezoek op basis van je 
favoriete werken  

o Online Viewing Rooms: VIP Preview 
from thursday 3 to Sunday 6 june 

o Public days 3-6 june 
o Offline Contemporary art Gallery Tour: 

3-6 june 2021 

Art Brussels WEEK viert een hele week 
lang de hedendaagse kunst met een 
fascinerende reeks online en offline 
tentoonstellingen. 

Voorstellingen, interviews, 
bezoeken, een rist aan activiteiten waarin 
online en offline kan worden 
deelgenomen in functie van de evolutie 
van de gezondheidssituatie. 

Meer info volgt. 

Meer info | Reservaties 

   
 

ALGEMENE ACTIVITEITEN  

 

http://www.artbrussels.com/en/category/abweekgalleries/
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Pierre Alechinsky 
"Carta Canta"  
Focustentoonstelling  

o Patio - logettes -3 - Forum - 
Magrittemuseum - Fin-de-siècle 
Museum 

o van 1 april tot 1 augustus 2021 

« Canta Carta » of hoe Pierre Alechinsky, 
pionier van de CoBrA-groep en 93 lentes 
jong, niet enkel papier, maar het hele 
museum doet zingen! 

In het voorjaar 2021, kijken de KMSKB 
voorbij hun muren en nemen u mee op 
een reis doorheen het gebaar, van Ensor 
tot Magritte, met één van de 
belangrijkste figuren op de Belgische 
hedendaagse kunstscène als gids. Een 
seizoen vol spontaniteit, kleur en 
vreugde! 

Meer dan 150 tekeningen en schilderijen 
onthullen hoe Alechinsky, met een scherp 
gevoel voor technisch experimenteren, 
zijn eigen verbeelding aftast. Zo verheft 
hij de handeling van het tekenen tot de 
kern van zijn rijk en veelzijdig œuvre. En 
de interdisciplinaire kijk legt verbanden 
bloot tussen de kunstenaar en de 
verzameling van de Musea.  

Meer info 

   
 

 

https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/pierre-alechinsky


  

 

Aborginalities  
Grote tentoonstelling  

o Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel 
o Van 1 april tot 1 augustus 2021 

Dompel u onder in de fascinerende 
wereld van de Aboriginal schilderkunst, 
een kunst doordrenkt van traditie maar 
toch uitermate hedendaags, en steeds 
verankerd in het spirituele. Naast de 
zintuiglijke ervaring, nodigt Aboriginal 
kunst uit om onze verhouding tot de 
aarde en het universum in vraag te 
stellen. 

De levendige en kleurrijke tentoonstelling 
is opgebouwd rond een selectie uit de 
collectie van Marie Philippson, die al meer 
dan 20 jaar gepassioneerd is door de 
Aboriginal kunst. De tentoostelling omvat 
meer dan 150 schilderijen en voorwerpen 
die de buitengewone formele 
vindingrijkheid van de Aboriginal 
kunstenaars weerspiegelen. Op 
knooppunten van de tentoonstelling gaan 
een tiental werken uit de moderne 
kunstverzameling van de koninklijke 
musea in dialoog met de onderwerpen 
van deze "Droomtijd" - kunstenaars en 
wordt onze relatie tot het zichtbare en het 
onzichtbare in vraag gesteld. 

Meer info 
  

 

 

https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/aboriginalities


  

 

Thomas Houseago  
« VISION PAINTINGS »  

o Patio +2 & Old Masters Museum 
o van 22 april tot 1 augustus 2021 

In het voorjaar zullen de KMSKB het plezier 
hebben de nieuwe tentoonstelling van de Britse 
kunstenaar Thomas Houseago aan te 
kondigen. Zijn werken geven ten volle 
uitdrukking aan de transcendentale, emotionele 
en herstellende kracht van de natuur. 

Op de eerste verdieping worden in twee zalen 
grootschalige schilderijen, werken op papier en 
nooit eerder getoonde dagboeken 
gepresenteerd, parallel aan enkele werken uit 
de permanente museumcollectie. Houseago’s 
werk wordt ook in dialoog gebracht met De 
Dood van Marat (1793) van Jacques-Louis 
David. Een wisselwerking die de bezoeker 
uitnodigt om te reflecteren over de emotionele 
teneur van de neoklassieke en hedendaagse 
werken, alsook over de vormelijke verschillen 
en gelijkenissen. 

Meer info 

  
 

 

  

Museumnacht  

o Vautierstraat 20 mei 
o donderdag 20 mei 2021 
o van 17u30 tot 20h 

Dit ateliermuseum helemaal in de sfeer 
van toen, is gewijd aan schilder en 
beeldhouwer Antoine Wiertz (1806-1865), 
een controversiële figuur uit de Belgische 
romantiek.  

https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/thomas-houseago


 

Laat u meeslepen in de sfeer van toen : 

17h30 - 19h30 : rondleiding in het 
Nederlands 

18h00 - 20h00 : rondleiding in het Frans 
  

Reservering verplicht via mail of per 
telefoon (02. 508.33.33) 

  
  

 

GEREALISEERDE PROJECTEN DANK ZIJ 
UW STEUN  

In elk van deze projecten zit er een beetje van jou!  

 

  

Pedagogisch online materiaal voor 
het secundair onderwijs  

Leerkrachten uit het secundair onderwijs 
hebben nood aan ondersteuning om met 
hun leerlingen schilderijen en 
beeldhouwwerken te bespreken. 

Uitgaande van de collecties van de 
KMSKB brengen leerkrachten 
pedagogisch materiaal aan waarmee ze 
vakoverschrijdend kunnen werken én 
waarmee ze leerlingen op een actieve 
manier bij kunst en maatschappij 
betrekken.  

We nemen video's op die specifiek 
gemaakt zijn om met adolescenten in de 
klas te werken, formuleren suggesties 
voor de leraars om de leerlingen 
opdrachten te geven in meerdere vakken, 
sluiten aan bij de nieuwe 
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sleutelcompetenties, stimuleren 
zelfstandig denken en bieden 
verwijzingen aan naar o.a. films, romans, 
muziek, literaire teksten ...   

Aansluitend is een interactief bezoek 
mogelijk met een gids van KMSKB. 

  
 

 

  

 

Mobiel atelier "Verf, papier, 
schaar"  

Een mobiel, aanpasbaar en evolutief 
ateliermeubel om een artistieke, 
esthetische en ludieke ervaring te beleven 
dicht bij de kunstwerken van het 
museum of in het midden van een 
tentoonstelling!  

Dit meubel, gemaakt van sobere en 
ecoverantwoordelijke materialen, heeft 
een plaatsje binnen elk decor. In elke lade 
schuilt het grootste deel van het 
artistieke materiaal, pedagogische tools of 
publicaties om aan het beeldend avontuur 
te beginnen ... 

De inhoud van het mobiele atelier wordt 
aangepast aan elk evenement!  

 
  

 

DE PATRONS  

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, Meneer en Mevrouw 
Philippe le Hodey, De heer en Mevrouw Bernard Meeùs, Prins en Prinses Amaury 
de Merode, De heer Daniel Thierry 

Gold 

De heer Patrick Baillieux, Mevrouw Olivia Bodson, De heer en Mevrouw Mickey 
Boël, De heer en Mevrouw Oliver Bosteels, Graaf en Gravin Paul Buysse, Mevrouw 
Danielle Colart en De heer Yann Senski, De heer en Mevrouw Gérald della Faille de 
Leverghem, Baron en Barones Marnix Galle-Sioen, De heer en Mevrouw Philippe 
Hanet, Mevrouw Gaëtane Lachapelle, De heer en Mevrouw Bruno Liebhaberg, De 
heer en Mevrouw Jean-Michel Loriers, De heer en Mevrouw Tony Mary, Graaf en 
Gravin Baudouin Michiels, De heer en Mevrouw Michel Moortgat, Mevrouw Barbara 
Pringiers,  De heer en Mevrouw Jean-Philippe Thierry, Graaf en Gravin Hubert 
d’Ursel,  De heer en Mevrouw Bruno Vande Vyvere, De heer en Mevrouw Guy 
Velge, De heer Boris Vervoordt 

Silver 

De heer en Mevrouw Philippe Boonen, De heer en Mevrouw Antoine Bosteels, 
Graaf François de Borchgrave, De heer en Mevrouw Philippe Bourély, Mevrouw 
Monique Bréhier, Graaf en Gravin Frédéric de Broqueville, De heer en 
Mevrouw  Gaëtan de Brouwer, Prins en Prinses de Chimay, Baron en Barones 
Nicolas de Crombrugghe de Looringhe, Graaf en Gravin Vincent Davignon, De heer 
Tobias Desmet, De heer Christian Dumolin, Baron en Barones Bernard de Gruben, 
De heer en Mevrouw  Olivier Héger, Mevrouw Vanessa Jacobs de Morant, De heer 
en Mevrouw Renaud Jouslin de Noray, De heer en Mevrouw Jérôme Matthieu de 
Wynendaele, De heer en Mevrouw Bernard Moortgat, De heer en Mevrouw Cédric 
Olbrechts, De heer Olivier Olbrechts, De heer Frédéric Peyré, De heer en Mevrouw 
Etienne Raemdonck van Megrode, De heer en Mevrouw Pierre Riga, Mevrouw 
Sybille du Roy de Blicquy, De heer en Mevrouw Samir Sabet d’Acre, De heer en 
Mevrouw André Schaffers, De heer en Mevrouw Philippe Schöller, De heer en 
Mevrouw Antoine de Séjournet de Rameignies, Mevrouw Myriam Sepulchre, De 
heer en Mevrouw  Amaury de Seze, Baron en Barones Wenceslas de Traux de 
Wardin, De heer en Mevrouw Xavier Van Campenhout, De heer Michel Wajs en 
Mevrouw Sylvia Goldschmidt, Juffrouwen Marie en Philippine Van Campenhout, De 
heer en Mevrouw Frédéric Van der Beken-Claeys, Baron en Barones de Vaucleroy, 
De heer Pierri Vercheval, Barones Caroline de Vicq de Cumptich, De heer en 
Mevrouw Luc Vierstaete, De heer en Mevrouw  Benedikt van der Vorst, De heer en 
Mevrouw Antoine Winckler, Mevrouw Isabelle de Woot de Jannée 

MAIN SPONSORS 

Tree Top Asset Management 



Engie 

Google (Cultural Institute) 

Paccar 

CORPORATE CLUB 

Banque Transatlantique Belgium 

Bloomberg LP 

  

 

Koninlijke 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 

suivez-nous sur 
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