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PROGRAMMA
JANUARI  - JUNI 2022

JANUARI

NEEM EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN HET MUSEUM!
Collecties uit de 19de eeuw uit de museumreserves

> Woensdag 12 januari, van 18.30 tot 19.45 uur
> Museumstraat 9 - 1000 Brussel

Bezoek de reserves van onze
collecties uit de 19de eeuw in het
gezelschap van Dominique
Maréchal, conservator van
schilderijen uit die periode.

Voorrang voor Gold en Diamond
Members.

Reservering noodzakelijk vóór
10.01.22.

https://us20.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=4161f7c827
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be


KIDS & TRACKS EUROPALIA
Sporen van moderniteit

Rondleiding & workshop (6-12)

> Zondag 30 januari, 16.00 uur tot 17.30 uur
 

Bericht aan de reizigers! De trein
naar de Koninklijke Musea, op het
‘spoor van de Moderniteit’, komt aan
in het station. Reis mee tijdens een
razendsnelle reis door klanken,
dampen, lijnen, vormen en kleuren!

Stap aan boord voor een actief
bezoek gevolgd door een workshop
over het thema van de trein,
doorheen het werk van Monet,
Spilliaert, Delvaux, Magritte,…

Terwijl de kinderen tussen de
kunstwerken ronddwalen en een rit
met de sneltrein maken in het atelier,
kunnen de volwassenen een
rondleiding met gids volgen.

Reserveren verplicht voor 20 januari

FÉVRIER

VRIJHEID, REBELLIE, OPSTANDIGHEID
Filosofische kunstworkshop voor teens

> Woensdag 9 februari van 18.30 tot 20.30 uur
> Fin-de-Siècle Museum

Deze bijzondere acBviteit voor
jongeren zet via kunst de deur naar
filosofie op een kier. Een selectie
werken uit het Fin-de-Siècle
Museum vormen het uitgangspunt
voor een bezoek gestoeld op

https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/europalia
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Ik%20schrijf%20me%20met%20mijn%20(klein)kinderen%20in%20voor%20het%20bezoek%20%E2%80%93%20workshop%20Kids%20&%20Tracks%20EUROPALIA%0AZondag%2030%20januari,%2016.00%20uur%20tot%2017.30%20uur


voor een bezoek gestoeld op
dialoog, gevolgd door een
filosofische workshop.

Reservering noodzakelijk vóór
03.02.22

POËTISCHE PERFORMANCE

> Dinsdag 15 februari, van 20.00 tot 21.00 uur
> Vautierstraat, 62 - 1050 Brussel

Geïnspireerd door de werken van
Wiertz, schreven twee auteurs
fictieve teksten. Te midden van een
universum vol geluiden worden
hun creaties door een acteur
vertolkt. Zo wordt de bal telkens
opnieuw naar het publiek
teruggekaatst. In welke opzichten is
deze kunstenaar uit de romantiek
van de 19de eeuw - opgejaagd door
de Übermensch, engelen en
demonen, het spel van licht en
duisternis en prangende
maatschappelijke vragen - nog
actueel? Hoe brengt hij ons
vandaag aan het wankelen?
Laat u op sleeptouw nemen door
een verrassend spel van
resonanties!

Met: Patrick Brüll, Sophie Magerat,
Myriam Michaelis, Diego Degreef en
Maxime Bya

Voor maximaal 50 aanwezigen

Reservering noodzakelijk vóór
08.02.22

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20het%20atelier%20Philo%20dell%E2%80%99arte%20Vrijheid,%20rebellie,%20insubordinatie%20dat%0Aplaats%20vindt%20op%20woensdag%209%20februari%20van%2018u30%20tot%2020u30
https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-musea/musee-wiertz-museum
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20de%20po%C3%ABtische%20performance%20die%20plaats%20vindt%20op%20dinsdag%2015%20februari,%20van%2020u%20tot%2021u%20-%20%0AWiertzmuseum,%20Vautierstraat,%2062%20-%201050%20Brussel
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20performance%20po%C3%A9tique%20qui%20aura%20lieu%0A%20%0Ale%20mardi%2015%20f%C3%A9vrier,%20de%2020h%20-%2021h%0AMus%C3%A9e%20Wiertz,%0ARue%20Vautier,%2062%20-%201050%20Bruxelles


MAART

GRATIS TOEGANG VOOR DE PREVIEW FRIEZE LOS ANGELES
 

> Beverly Hills, 9900 Wilshire Boulevard

Frieze brengt 100 iconische nationale galerijen samen als huldebetoon aan de
artistieke scène in Los Angeles. Het boeiende VIP-programma omvat o.a. Josh Kline
in LAXART, Jamal Cyrus & Sarah Cwyner in ICA LA, een nieuwe tentoonstelling
van curator Aram Moyashedi in het Hammer Museum, een privébezoek aan
het LACMA, een cocktailparty in het Getty en nog heel wat andere verrassingen!

Reservering noodzakelijk vóór 01.02.22

EEN BEWUST BEZOEK
Ontroerde blik

> Dinsdag 23 maart, van 18.30 tot 20.00 uur
> Old Masters Museum

Beleef een zintuiglijke 'Slow Art'
ervaring en geniet van een intieme
kennismaking met een aantal van
onze meesterwerken. Voor deze

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20%E2%80%A6%20gratis%20ticket(s)%20te%20ontvangen%20voor%20de%20preview%20van%20FRIEZE%20LOS%20ANGELES%20op%2017%20februari%202022


onze meesterwerken. Voor deze
meditatieve benadering tekenden
Ilios Koutso (directeur van het
opleidingscentrum Emergence) en
ChrisBne Ayoub.

Reservering noodzakelijk vóór
16.03.22

VERNISSAGE VAN VIER TENTOONSTELLINGEN
 
> Donderdag 31 maart, van 17.00 tot 21.00 uur
> Regentschapsstraat 3 – 1000 Brussel

Woon in avant-première de opening
bij van onze vier
voorjaarstentoonstellingen: De dood
van Marat, Christian Dotremont,
Tanya Goel en Omar Ba

Meer info rond het verloop van de
avond volgt.

Reservering noodzakelijk vóór
24.03.2022

APRIL

EXCLUSIEF BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
De dood van Marat

> Woensdag 20 april, van 18.30 tot 19.45 uur
> Zaal 54 & zaal Bernheim

Herontdek een van
de meesterwerken van de
Koninklijke Musea! In perspectief

https://www.emergences.org/pages/ilios-kotsou
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20het%20mindful%20bezoek%20S%E2%80%99%20%C3%A9mou-voir%20op%20dinsdag%2023%20maart,%20van%2018u30%20tot%2020u
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20de%20vernissage%20van%20de%20vier%20tentoonstellingen%20op%20donderdag%2031%20maart,%20van%2017u%20tot%2021u
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20au%20vernissage%20des%20quatre%20expositions%0Ale%20jeudi%2031%20mars,%20de%2017h%20%3E%2021h


Jean-Luc Moerman, Marat assassiné

Koninklijke Musea! In perspectief
geplaatst tijdens deze
tentoonstelling, die kopieën en
ateliervarianten toont, samen met
interpretaties van
hedendaagse kunstenaars die zich
door de Marat van J.L. David lieten
inspireren.
 
Meer info in 'Algemene activiteiten'

Reservering noodzakelijk vóór
13.04.22

10 UITNODIGINGEN VOOR
DE COLLECTOR'S PREVIEW & DE VERNISSAGE

> Donderdag 28 april: van 11.00 tot 17.00 preview, van 17.00 tot 22.00 uur
vernissage
> Thurn & Taxis - Havenlaan 86c - 1000 Brussel
> Beurs van vrijdag 29 april tot en met zondag 1mei, van 11 tot 19 uur 

Art Brussels ging in 1968 van start en groeide uit tot een van de meest prestigieuze
beurzen in Europa, een must-see op de internationale kunstkalender.

Meer info over de beurs en de VIP-arrangementen volgt
 
Reservering noodzakelijk vóór 20.04.22

MEI

BEZOEK IN HET GEZELSCHAP VAN MICHEL DRAGUET 

https://fr-fr.facebook.com/jeanlucmoerman67/
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20het%20exclusieve%20bezoek%20van%20de%20tentoonstelling%20De%20moord%20op%20Marat%20van%20Jacques%20-%20Louis%20David%20op%20woensdag%2020%20april,%20van%2018u30%20tot%2019u45
https://www.artbrussels.com/en/
https://www.artbrussels.com/en/
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20de%20Collectors%20Preview%20en/of%20de%20vernissage%20donderdag%2028%20april%20-%2011u%20tot%2017u%20preview,%2017h%20tot%2022u%20vernissage%0AThurn%20&%20Taxis%20-%20Havenlaan%2086c%20-%201000%20Brussel


BEZOEK IN HET GEZELSCHAP VAN MICHEL DRAGUET 
AAN DE TENTOONSTELLING CHRISTIAN DOTREMONT

> Grote tentoonstelling 
> 31 mei, van 18.30 tot 20 uur

Duik in de meeslepende grafische
wereld van de uitvinder van
het logogram, dat tussen schrift en
schilderij balanceert.

Naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van de geboorte van de
Belgische dichter-schilder, wijden de
Koninklijke Musea, de Archieven en
het Museum voor Literatuur een
uitzonderlijke tentoonstelling aan
hem.  Meer dan 120 werken op
papiergetuigen van de creativiteit
van een van de medeoprichters van
de CoBrA-beweging.

Meer info in 'Algemene activiteiten'

Reservaties noodzakelijk vóór
26.05.2022

EXCLUSIEF BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLINGEN
VAN TANYA GOEL EN OMAR BA

> 10 mei, van 12.30 tot 13.30 uur
> Patio 0 en +2  

Tanya Goel, NatureMorte, dyptic

Laat u gidsen door Pierre-Yves
Desaive, conservator hedendaagse
kunst bij de Koninklijke Musea en
curator van deze tentoonstellingen
die een apart beeld van
schilderkunst schetsen en die elk op
hun manier dieper ingaan op
maatschappelijke en esthetische
vragen.

Meer info in 'Algemene activiteiten'.

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Atelier%20Philo%20dell%E2%80%99arte%20%E2%80%98Les%20vrais%20sages%20sont-ils%20des%20rebelles%20?%E2%80%99%2017.11.21,%20de%2018h30%20-%2020h30&body=J%E2%80%99inscris%20%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%20%C3%A0%20l%E2%80%99atelier%20Philo%20dell%E2%80%99arte%20%E2%80%98Les%20vrais%20sages%20sont-ils%20des%20rebelles?%E2%80%99%20le%20%0Amercredi%2017%20novembre,%20de%2018h30%20%C3%A0%2020h30
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20het%20exclusieve%20bezoek%20van%20de%20tentoonstelling%20Christian%20Dotremont%20met%20Michel%20Draguet%20op%20dinsdag%2031%20mei,%20van%2018u30%20tot%2020u
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20het%20exclusieve%20bezoek%20van%20de%20tentoonstelling%20Christian%20Dotremont%20met%20Michel%20Draguet%20op%20dinsdag%2031%20mei,%20van%2018u30%20tot%2020u
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20exclusive%20de%20l%E2%80%99exposition%20Christian%20Dotremont%20avec%20Michel%20Draguet%0Ale%20mardi%2031%20mai,%20de%2018h30%20%C3%A0%2020h


Meer info in 'Algemene activiteiten'.

Reservatie noodzakelijk vóór
03.05.2022

JUNI

ONTDEKKING VAN HET WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEKSLABORATORIUM
 
> Woensdag 8 juni, van 18.30 tot 19.45 uur
> Museumstraat 9, 1000 Brussel

Aan de hand van de geschiedenis
van de kunsttechniek wil het
wetenschappelijk onderzoeksproject
'Face to Face' een nieuwe kijk
bieden op de representatie van
gezichten in onze collecties met
schilderijen uit de 15de tot de
21ste eeuw. Een honderdtal
gezichten, uitgevoerd door 75
gerenommeerde  schilders, worden
ter plekke onderzocht met behulp
van geavanceerde technisch-
wetenschappelijke tools.
 
Ontdek de vorderingen in het
onderzoek in het gezelschap van dr.
Catherine Defeyt, professor David
Strivay en dr.-professor Francisca
Vandepitte, conservator moderne
kunst bij de Koninklijke Musea.
 
In samenwerking met de Universiteit
van Luik.

Reservatie noodzakelijk vóór
02.05.2022

BEZOEK-DIALOOG MET MICHEL DRAGUET

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20het%20exclusieve%20bezoek%20van%20de%20focustentoonstellingen%20Tania%20Goel%20en%20Omar%20Ba%20op%20dinsdag%2010%20mei,%20van%2012u30%20tot%2013u30
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20exclusive%20des%20expositions%20focus%20Tania%20Goel%20et%20Omar%20Ba%0Ale%20mardi%2010%20mai,%20de%2012h30%20%C3%A0%2013h30
https://www.fine-arts-museum.be/nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/face-to-face
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie&body=Beste,%0AIk%20wens%20me%20in%20te%20schrijven%20voor%20de%20ontdekking%20van%20het%20wetenschappelijk%20onderzoekslaboratorium%20op%20woensdag%208%20juni,%20van%2018u30%20tot%2019u45
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9couverte%20du%20laboratoire%20de%20recherche%20scientifique%0Ale%20mercredi%208%20juin,%20de%2018h30%20%C3%A0%2019h45


BEZOEK-DIALOOG MET MICHEL DRAGUET
Onze collecties in hun context

> Dinsdag 21 juni, van 18.30 tot 19.30 uur
> Zalen 51 en 60

P. P. Rubens, Vier studies van het hoofd van een
Moor

In het kader van de Museum in
Questions campagne, die in het
najaar van 2021 werd gelanceerd,
willen de Koninklijke Musea
deelnemen aan het debat rond
actuele maatschappelijke vragen. 

Twee tentoonstellingsruimtes plaatsen twee hete hangijzers voor musea over de
hele wereld in hun context. Via een wetenschappelijke benadering
van kolonialisme en diversiteit enerzijds, en de problematiek rond
de teruggave van tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen culturele
goederen anderzijds, profileren de Koninklijke Musea zich als laboratoria voor
reflectie van waaruit we aan het museum van morgen kunnen meebouwen door te
benadrukken wat wetenschappelijkonderzoek - de essentiële opdracht van het
museum - aan het hedendaags debat kan bijdragen. 

Met de steun van de Maecenas Circle.

Meer info in 'Algemene activiteiten'

Reservering noodzakelijk vóór 15.06.22.

 

THEMATISCHE À LA CARTE BEZOEKEN

Kom met je vrienden en familie naar onze musea rond een thema naar keuze !
 

KUNST IN TEKSTEN 

https://www.fine-arts-museum.be/fr/search?words=museum+in+question
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie
https://www.fine-arts-museum.be/nl/educatie/culturele-groepen-volwassenen


KUNST IN TEKSTEN 

Een selectie kritische en poëtische
teksten van bekende auteurs en
kunstenaars uit de 19de eeuw
worden voorgelezen, van commenta
ar voorzien en in verband gebracht
met kunstwerken: brieven, literatuur
en beeldende kunsten.

KUNST EN MENSENRECHTEN 

Langs dit parcours worden onze
collecties belicht aan de hand van
tien grote thema's die verwijzen naar
een of meerdere artikels in
de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. De
kunstwerken uit alle eeuwen gaan de
dialoog met actuele vraagstukken
aan.

HET SCHOONHEIDSIDEE



'Schoonheid schuilt in het oog van
wie haar aanschouwt!', David Hume.
Volg de evolutie in de visie op
schoonheid doorheen het museum.
 
Kom onze musea (opnieuw) met
familie en vrienden bezoeken aan de
hand van een thema naar keuze!

Gratis bezoek voor Diamond
Members, voordeeltarief voor onze
Gold en Silver Members

Reservering

ALGEMENE ACTIVITEITEN

ONZE COLLECTIES IN HUN CONTEXT
Thematische zalen

> 10.02.22 > midden 2023
> Zalen 51 en 60

P. P. Rubens, Vier studies van het hoofd van een
Moor

In het kader van de Museum in
Questions campagne, die in het
najaar van 2021 werd gelanceerd,
willen de Koninklijke Musea
deelnemen aan het debat rond
actuele maatschappelijke vragen. 

Twee tentoonstellingsruimtes plaat
sen twee hete hangijzers voor
musea over de hele wereld in hun
context. Via een wetenschappelijke
benadering van kolonialisme en div
ersiteit enerzijds,
en de problematiek rond
de teruggave van tijdens de Tweede
Wereldoorlog in beslag genomen
culturele goederen anderzijds,
profileren de Koninklijke Musea zich

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Reservatie


profileren de Koninklijke Musea zich
als laboratoria voor reflectie van
waaruit we aan het museum van
morgen kunnen meebouwen door te
benadrukken wat wetenschappelijk
onderzoek - de essentiële opdracht
van het museum - aan het
hedendaags debat kan bijdragen. 

Met de steun van de Maecenas
Circle.

DE DOOD VAN MARAT
Focustentoonstelling

> 2021 > 07.08 2022 
> Zaal 54 & zaal Bernheim

Sinds 1893 bezitten de Koninklijke
Musea het meesterwerk van
Jacques Louis David 'De dood van
Marat' (1793). De tentoonstelling,
opgebouwd rond dit belangrijke werk
van David, wordt gekoppeld aan de
bekendmaking van de onderzoeksr
esultaten na tal van
laboratoriumtests. Die brachten voor
het eerst de schetsen aan het licht
die aan de basis van het
meesterwerk liggen. 

De Koninklijke Musea willen
getuigen van de centrale positie van
dit werk in de opkomst van de
moderne kunst en vullen die
presentatie daarom aan met
interpretaties van het schilderij
binnen de verbeelding van hedenda
agse kunstenaars als Thomas
Houseago, Jean-Luc Moerman en
Gavin Turk. Een werk van Rachel
Labastie bekijkt het geheel vanuit
een vrouwelijk standpunt en



een vrouwelijk standpunt en
verplaatst de aandacht van Marat
naar Charlotte Corday, de afwezige
protagoniste in het schilderij van
David.

CHRISTIAN DOTREMONT
Grote tentoonstelling

> 01.04 > 07.08.2022
> Verdiepingen -3 & -4

Naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van de geboorte van de
Belgische dichter-schilder, wijden de
Koninklijke Musea, de Archieven en
het Museum voor Literatuur een
uitzonderlijke tentoonstelling aan
hem. Meer dan 120 werkenop
papier belichten zijn grafisch talent,
dat tussen schrift en schilderkunst
balanceert.

Hij was medeoprichter van
de CoBrA-bewegingen uitvinder
van het logogram: een heus visueel
gedicht, met een penseel
geschilderd en getuigend van een
fantastische spontaneïteit.  De
woorden die hij impulsief aan het
papier toevertrouwt, lopen uit en
vervormen tot een abstracte, maar
uiterst expressieve compositie. 

Pierre Alechinsky, een trouwe
vriend van de dichter, stimuleerde
Dotremont om deze vorm
van ontschrijven tot een nieuwe
invulling van het gebaar om te
vormen. Schrift en schilderkunst
vloeiden in elkaar over en werden zo
voortdurend heruitgevonden. 



Naast die originele productie,
bundelt de expo getekende woorden,
- werken in duo - én voorwerpen, f
oto's en archiefstukken die zelden
aan het publiek worden getoond. 

Reservaties noodzakelijk vóór
25.05.2022

TANYA GOEL 
Focustentoonstelling

> 01.04 > 07.08.2022
> Patio 0

Tanya Goel, Nature morte, dyptic
 

De abstracte, goed gevulde en
complexe composities van Tanya
Goel, die in 1985 in New Delhi werd
geboren, zijn  afgeleid van overhoop
gehaalde wiskundige formules  om
tot een evenwicht tussen structuur
en chaos te komen.

De jonge kunstenares uit
India maakt haar eigen pigmenten 
op basis van houtskool, aluminium,
beton, aarde, (…) die ze meenam op
gesloopte archeologische sites in
New Delhi en omgeving.

In het Old Masters Museum legt de
jonge kunstenares getuigenis af van
de esthetische zoektocht naar
pigmenten en van de composities
van oude meesters. Daarbij gaat ze
huidige maatschappelijke kwesties
niet uit de weg.
 

OMAR BA
Focustentoonstelling 

> 01.04 > 07.08.2022
> Patio 2

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Atelier%20Philo%20dell%E2%80%99arte%20%E2%80%98Les%20vrais%20sages%20sont-ils%20des%20rebelles%20?%E2%80%99%2017.11.21,%20de%2018h30%20-%2020h30&body=J%E2%80%99inscris%20%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%20%C3%A0%20l%E2%80%99atelier%20Philo%20dell%E2%80%99arte%20%E2%80%98Les%20vrais%20sages%20sont-ils%20des%20rebelles?%E2%80%99%20le%20%0Amercredi%2017%20novembre,%20de%2018h30%20%C3%A0%2020h30
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> Patio 2

De in 1977 in Senegal geboren
Omar Ba woont en werkt tussen
Dakar en New York. Zijn schilderijen
tonen politieke en
maatschappelijke thema's die de
geschiedenis vanuit een modern
perspectief in vraag stellen.  De
iconografie met raadselachtige en
uitermate poëtische hybride figuren
stamt uit persoonlijke metaforen van
de kunstenaar en uit verwijzingen
naar voorouders. Het typische
universum van de jonge kunstenaar
vindt op een bijzondere
manier aansluiting  bij sommige
werken van Bosch en Bruegel.

ONDERSTEUNDE PROJECTEN

ARTSY SPEED DATE 
 
Klik op de titel om eerdere voorbeelden te ontdekken

Deze reeks YouTube- en
Instagram-filmpjes laten u in
minder dan 3 minuten met een
kunstwerk kennismaken!

Medewerkers van het museum
delen hun lievelingswerk uit onze
collecties met het publiek en
valoriseren zo niet alleen onze
meesterwerken, maar ook het werk
van de verschillende actoren in het
museum. 

We willen die reeks in de toekomst
uitbreiden en ook onze mecenassen
aan het woord laten!

TEKSTEN VOOR DE ZALEN

https://www.youtube.com/watch?v=WurrinohOWE&list=PLtuL8dXe6EMQqsoSNGkOGYgty8w4vJtlk&index=3


TEKSTEN VOOR DE ZALEN

Tien teksten in drie talen langs het
parcours in het Fin-de-Siècle
Museum laten bezoekers
kennismaken met de belangrijkste
artistieke stromingen tussen de
tweede helft van de 19de eeuw en
1914.

Zo kunnen bezoekers zich
onderdompelen in deze veelzijdige
periode van artistieke creatie, die
Brussel tot een kruispunt van de
internationale avant-garde maakte.

ONZE COLLECTIES IN HUN CONTEXT 

Deze tentoonstelling (cf. 'exclusieve
en algemene activiteiten') profileert
zich als een laboratorium voor
reflectie rond het museum van
morgen. Ze kreeg de steun van de
Maecenas Circle.

FESTIVAL REMEDIES MET A. MPANE & R. LABASTIE

De tentoonstelling ‘Remedies’ toon
t het kwetsbare, maar tegelijk
krachtige universum van de
hedendaagse kunstenaars Rachel
Labastie en Aimé Mpane. Door de
centrale locatie in het Old Masters
Museum brengen ze een dialoog op
gang tussen de collecties
en maatschappelijke vragen rond

https://mailings.fine-arts-museum.be/l/103760/qfr6nz2vjnvwacfbiqlh5eyxajeec7bb4fisfxgvjfhtolkj7d3a/gsybnh2aszgippcz4cnnwh6dyu
https://mailings.fine-arts-museum.be/l/103760/qfr6nz2vjnvwacfbiqlh5eyxajeec7bb4fisfxgvjfhtolkj7d3a/p7rwt26puewkxgrszrxcmcm73e


en maatschappelijke vragen rond
vrijheid en zelfbeschikkingsrecht,
erfgoed, economie, ecologie en
'dekolonisatie'.

Naar aanleiding daarvan, gingen we
in het gezelschap van beide
kunstenaars, de curatoren van de
tentoonstelling, schrijvers, dansers
en hiphop- en soulartiesten dieper in
op een aantal van die vragen in het
kader van een minifestival in het
museum.

Meer weten? Klik op de hypertekst
links

In elk project is er een beetje van u!

MECENAES & 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 

Meneer en Mevrouw Charles Adriaenssen,  Meneer en Mevrouw Jacques
Berghmans, Meneer en Mevrouw  Harold Boël,  Meneer en Mevrouw Michel
Cigrang,  Baron en Barones Gillion Crowet, Meneer en Mevrouw  Philippe le
Hodey, Meneer en Mevrouw Bernard Meeùs, Prins en Prinses Amaury de Merode,
Meneer Daniel Thierry.

Gold

Meneer Patrick Baillieux, Mevrouw  Victoria Balthazard en Meneer Nicolas Houres,
Barones Bodson, Meneer en Mevrouw Mickey Boël, Meneer en Mevrouw Oliver
Bosteels, Graaf en Gravin Paul Buysse, Meneer  Stéphane Cauchies,  Prins en
Prinses de Chimay, Meneer Franck Christen, Mevrouw Danielle Colart en Meneer
Yann Senski, Meneer Didier Debroux, Meneer en Mevrouw Gérald della Faille de
Leverghem, Baron en Barones Marnix Galle, Meneer Frederick Gordts,
Mevrouw  Nathalie Guiot, Meneer en Mevrouw Philippe Hanet, Mevrouw Gaëtane
Lachapelle, Meneer en Mevrouw Bruno Liebhaberg, Meneer en Mevrouw Jean-
Michel Loriers, Graaf en Gravin Baudouin Michiels, Meneer en Mevrouw Michel

https://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2021/12/12/mini-festival


Michel Loriers, Graaf en Gravin Baudouin Michiels, Meneer en Mevrouw Michel
Moortgat, Mevrouw Barbara Pringiers, Meneer Christophe Remy, Meneer en
Mevrouw Jean-Philippe Thierry, Graaf en Gravin Hubert d’Ursel, Meneer en
Mevrouw Guy Velge, Meneer en Mevrouw Michel Verhaeghe de Naeyer, Meneer
Michel Wajs en Mevrouw Sylvia Goldschmidt, Mevrouw Christine Wolff.

Silver

Mevrouw Marie Paule Biston,  Meneer en Mevrouw Hubert Bonnet, Meneer en
Mevrouw Philippe Boonen, Meneer en Mevrouw Antoine Bosteels, Graaf François
de Borchgrave, Meneer en Mevrouw Philippe Bourély, Graaf en Gravin Frédéric de
Broqueville, Meneer en Mevrouw  Gaëtan de Brouwer, Meneer Nicolas de Chérisey,
Baron en Barones Nicolas de Crombrugghe de Looringhe, Graaf en Gravin Vincent
Davignon, Meneer Tobias Desmet, Meneer Christian Dumolin, Baron en Barones
Bernard de Gruben, Meneer en Mevrouw  Olivier Héger, Meneer en Mevrouw
Eric Hemeleers, Meneer en Mevrouw Pierre Hervé-Bazin, Graaf en Gravin Geoffroy
Jacobs de Hagen, Graaf en Gravin Jacobs de Hagen, Meneer en Mevrouw Renaud
Jouslin de Noray, Meneer en Mevrouw Adnan Kandiyoti, Meneer Olivier Laffut,
Meneer en Mevrouw Jérôme Matthieu de Wynendaele, Meneer en Mevrouw
Bernard Moortgat, Meneer en Mevrouw Cédric Olbrechts, Meneer Olivier Olbrechts,
Meneer Frédéric Peyré, Meneer en Mevrouw Etienne Raemdonck van
Megrode, Mevrouw Almine Rech, Meneer Paul-Emmanuel Reiffers en Mevrouw
Caroline Nielsen, Meneer en Mevrouw Pierre Riga, Meneer en Mevrouw Samir
Sabet d’Acre, Meneer en Mevrouw André Schaffers, Meneer en Mevrouw Philippe
Schöller, Meneer en Mevrouw Antoine de Séjournet de Rameignies, Mevrouw
Myriam Sepulchre, Meneer en Mevrouw  Amaury de Seze, Meneer en
Mevrouw Hans Skeppner Koentges, Meneer Duncan Stapylton-Smith, Baron en
Barones Wenceslas de Traux de Wardin, Meneer en Mevrouw Xavier Van
Campenhout, Juffrouwen Marie en Philippine Van Campenhout, Meneer en
Mevrouw Frédéric Van der Beken-Claeys, Baron en Barones de Vaucleroy, Meneer
Boris Vervoordt, Barones Caroline de Vicq de Cumptich, Meneer en Mevrouw Luc
Vierstaete, Meneer en Mevrouw  Benedikt van der Vorst, Meneer en Mevrouw
Antoine Winckler, Mevrouw Isabelle de Woot de Jannée.

MAIN  SPONSORS

Tree Top Asset Management
Engie
Google (Cultural Institute)
Paccar

CORPORATE CLUB



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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