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I. Persbericht 
 

 
RIK WOUTERS: opening van een langverwachte retrospectieve 

 

Van 10 maart tot 2 juli 2017 organiseren de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

van België (KMSKB), in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen (KMSKA), een uitzonderlijke retrospectieve gewijd aan Rik 

Wouters. Hij is zowel  een meester in het schilderen, beeldhouwen en tekenen als 

een onmiskenbare vertegenwoordiger van de Moderne Kunst in België. Rik 

Wouters heeft een levendig en kleurrijk oeuvre nagelaten, in scherp contrast met 

de drama’s die zijn bestaan teisteren tot aan zijn vroegtijdige dood in 1916, op 33-

jarige leeftijd. 

Deze tentoonstelling brengt, voor de eerste keer, de belangrijkste verzameling 

van zijn werken samen. 200 schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken 

dompelen de bezoeker onder in de sprankelende en spontane wereld van 

Wouters, tussen fauvisme en avant-garde. Meer dan 30 musea, instellingen en 

kunstverzamelaars uit binnen- en buitenland hebben prachtige werken uitgeleend 

– waaronder nog nooit eerder getoonde exemplaren. Deze exclusieve 

overzichtstentoonstelling sluit de reeks herdenkingsinitiatieven af rond het 100e 

overlijdensjaar van de kunstenaar. 
 

De kunst van Rik Wouters is bovenal een overvloed aan kleur en authentieke, 
simpele, ontroerende onderwerpen. Doorheen zijn visuele taal, de opbouw van zijn 
onderwerpen en de heldere rijkdom van zijn palet, ontwikkelde hij een avant-
gardistische stijl, hoewel ook de vergelijkingen met Ensor of Cézanne nooit ver te 
zoeken waren. Rik Wouters kon op de waardering van zijn tijdgenoten rekenen; zijn 
overweldigend talent, dat echter snel door de Eerste Wereldoorlog en zijn ziekte 
het zwijgen werd opgelegd, laat ons een fascinerend en meesterlijk kunsterfgoed 
na. 
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Na Ensor, Khnopff, Spilliaert, Magritte, Delvaux en Alechinsky zetten de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België zo hun monografische verkenning van de 
lichtende voorbeelden van de Belgische moderne en hedendaagse kunst voort. 
 

EEN UNIEK CREATIEF ATELIER 
 
Elke bezoeker, groot en klein, kan zich uitleven in het Rik Wouters-atelier dat zich aan het 
begin van de tentoonstelling bevindt. Schilderezels, een grote tafel, een spiegel geven je 
de kans de onderwerpen van Wouters zelf creatief uit te werken. Het atelier is gratis 
toegankelijk tijdens de openingsuren van de tentoonstelling met een specifieke 
begeleiding elke zaterdag en zondag tussen 14 en 18u.  
 
Deze atelierruimte wordt aangeboden dankzij de steun van onze Maecenas Circle. 

De animaties van het weekend worden aangeboden door Become a Friend. 

In samenwerking met Recyclart - FABRIK. 

 

VERBATIMS 
 

“Samen getuigen de tweehonderdtal tentoongestelde werken – waarvan sommige nooit 
eerder werden getoond – van de rijkdom van Wouters’ oeuvre én van het erfgoed in onze 
Belgische musea.” 
Michel Draguet, Algemeen directeur van de KMSKB 

 
“Rik Wouters is (inter-)nationaal een van de grootste artistieke talenten van zijn generatie, 
wat door zijn vroegtijdige dood niet helemaal vervuld kon worden. Tegelijkertijd kreeg de 
kunstenaar een bijna legendarische reputatie, zeker in België en meer bepaald in 
Vlaanderen, waar hij tot op vandaag een absolute publiekslieveling is. En terecht.” 
Manfred Sellink, Hoofddirecteur-Hoofdconservator van het KMSKA 

 
 “Wat hij precies afbeeldde was niet doorslaggevend. Wel hoe het onderwerp werd 
geschilderd.” 
Frederik Leen, Departementshoofd Moderne Kunst aan de KMSKB 

 

“Bij Wouters was het schilderij een open boodschap. Niemand nodigde zo uitdrukkelijk de 
kijker uit in zijn creatieve bedrijf. [De toeschouwer] kon in 1914, en kan ook vandaag nog, zijn 
bericht naar eigen inzicht aangrijpen en vervolledigen. Daarom blijft de kunst van Rik 
Wouters actueel.” 
Frederik Leen, Departementshoofd Moderne Kunst aan de KMSKB 

 
 “Meer nog dan door zijn geliefde Nel, was Wouters bezeten van de schilderkunst. Daarvan 
getuigen de vele brieven die hij aan zijn kunstbroeder, steun en toeverlaat Simon Lévy 
schreef.  El Greco, Cézanne én de Bruegels van het museum in Brussel bleven hem 
inspireren.” 
Herwig Todts, Conservator wetenschappelijk onderzoeker aan het KMSKA 
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PERSBEELDEN 
De beelden (in hoge resolutie)  kan u hier downloaden:  
http://down.fine-arts-museum.be/wouters.zip  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
10.03 > 02.07.2017 
www.fine-arts-museum.be 

 

Openingsuren 

dinsdag > vrijdag  |  10:00 > 17:00   
zaterdag > zondag  |   11:00 > 18:00  
gesloten op maandag en 1 mei 
 
Tarieven 

AUDIOGIDS (NL, FR, EN) INBEGREPEN  
 

€ 14,50  volwassene 
€ 12,50  senior (+65 jaar) 
€ 8  jongere (-26 jaar) 

Belgische leerkracht 
persoon met beperking en begeleider  

€ 0 kinderen -6 jaar (begeleid door een volwassene) 
Vrienden van de KMSKB, ICOM-lid, pers 

 

Groepen: 
€ 10,50  volwassene (min. 15 personen) 
€ 3,50  schoolgroep (-26 jaar) 
 

Online ticketing: https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 
Catalogus 

Auteurs: Frederik Leen, Francisca Vandepitte, Stefaan Hautekeete,  
Michel Draguet, Manfred Sellink, Herwig Todts, Olivier Bertrand 
Coëditie Somogy Éditions d’Art. - KMSKB 
304 pagina’s,  250 illustraties, € 39 
Digitale editie beschikbaar op www.musebooks.world   

 
 
Commissarissen 

Frederik Leen 
Departementshoofd Moderne Kunst, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  

Francisca Vandepitte 
Conservator moderne beeldhouwwerken, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  

Inga Rossi-Schrimpf 
Conservator werken op papier (moderne kunst), Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 

Herwig Todts 
Conservator wetenschappelijk onderzoeker, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
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II. Voorwoord 
 
Na Ensor, Khnopff, Spilliaert, Magritte, Delvaux en Alechinsky zetten de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België hun monografische verkenning van de 
lichtende voorbeelden van de Belgische moderne en hedendaagse kunst voort. 
Meer dan een eeuw na de dood van de kunstenaar getuigen de schilderijen van Rik 
Wouters nog altijd van het hedonistische gevoel bezield door de kracht van zijn 
liefde voor Nel. Voor dit altijd aanwezige model dat zowel zin gaf aan zijn leven als 
aan zijn werk. Een werk dat al snel een obsessie werd. Alsof de man achter de 
schilder al vroeg voorvoelde hoe kort zijn traject zou zijn. Levenskracht ingegeven 
door de kracht van het gebaar. Aanvaarding van het onvoltooide als een  
raamvertelling rond een al te kort leven.  
 
De urgentie van het geluk die de schilderkunst van Wouters uitstraalt, overstijgt de 
biografische anekdote. Ze sluit aan bij een algemene esthetica die een eigen plaats 
inneemt binnen de historische avantgardes. Bij Wouters krijgt de kleur een 
expressieve waarde die zich heeft bevrijd van de eenzijdige impressionistische 
visie. Zo levert hij een bijdrage aan een emancipatie van de voorstelling die was 
onderworpen aan de observatie. Als hij Dame in het blauw voor een spiegel 
schildert, koppelt hij de uitgelaten weergave van het verliefde moment aan de 
ontleding van de voorstelling. Vandaar zijn voorliefde voor de voorstelling in de 
voorstelling, wat hem toelaat om – zonder zich te hoeven bezighouden met de 
delicate vraag van de dood van het onderwerp – het eindpunt van zijn  
schilderkunstig onderzoek te schetsen: het beeld – een landschap of figuur – 
opgehangen aan de muur en opgevangen in de reflectie van de spiegel, ontvouwt 
zich in een zuiver plastisch spel. De sensualiteit van deze abstractie staat formele 
strengheid niet in de weg. Achter het gezicht van Nel vestigt Wouters de aandacht 
op de dialoog tussen zuivere vormen, de ene rood, de anders blauw, tegen een 
smetteloze achtergrond die – zonder dat hij hem kende – de suprematistische 
iconen oproept die Kazimir Malevitsj dan nog niet heeft geschilderd. Tegen die 
onwrikbare aanwezigheid die het schilderij idealiseert, repliceert het gelaat van de 
vrouw als een sensuele momentopname. Toelopend op de confrontatie met haar 
eigen gefragmenteerde gelaat, beschrijft haar lichaam een curve die zich met zijn 
reflectie als in een kus verenigt. Een voorspiegeling van een ogenblikkelijke 
versmelting en van een simultane hartstocht, die de eigenlijke aard van het schilderij 
bepaalt. Een daad van liefde en vreugde.  
 
Net als voor Matisse is het licht voor Wouters een hedonistisch element dat losstaat 
van het wetenschappelijke pretext van het neo-impressionisme. Het wordt een 
gebaar en opent nieuwe wegen naar de moderniteit. Een moderniteit in de marge 
van die van de twintigste eeuw, die eerst uit de abstractie een conceptuele 
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betekenis zou puren die leidde tot de verdwijning van de schilderkunst door de 
schilderkunst zelf: constructivisme en productivisme enerzijds, minimalisme en 
conceptuele kunst anderzijds. Misschien wees Wouters eerder de weg naar een 
moderniteit die onze huidige eeuw zal kenmerken. Een moderniteit van na het 
radicalisme waarin plezier gekoppeld aan verlangen andere horizonten zal tonen. 
Wellicht zal de huidige tentoonstelling, waarvoor de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
hebben samengewerkt, daaraan een beslissende bijdrage leveren.  
 
Het tweehonderdtal werken dat hier is bijeengebracht – waarvan sommige nog 
nooit werden geëxposeerd – getuigt van de rijkdom van het oeuvre van Wouters 
en tegelijk van die van het erfgoed dat in onze Belgische musea wordt bewaard. Die 
werken hun verhaal laten vertellen door middel van een tentoonstelling en een 
catalogus, is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze twee 
instellingen. In een tijd waarin zoveel verdeeldheid en uitsluiting heerst, verheugen 
we ons over de gezamenlijke inspanningen van onze teams om het Belgische en 
internationale publiek te laten genieten van deze ode aan de gedeelde intimiteit, 
die ook het belang belicht van een kunstenaar die tot op vandaag vooral nationaal 
naar waarde werd geschat. De huidige tentoonstelling wil haar licht laten schijnen op 
de kwaliteit van Wouters’ oeuvre en op de integriteit van een benadering die speelt 
met de codes van een voortaan als avant-garde georkestreerde moderniteit. Die 
benadering is erin geslaagd de waarden van een bijzondere persoonlijkheid naar 
voren te brengen. Een moment van vreugde in de grijsheid van een wereld zonder 
utopie. Een wereld die te ver is afgedreven van het eenvoudige geluk en van zijn 
kleuren. 
Michel Draguet 

(uittreksel van de catalogus) 

 
Het is opmerkelijk dat de twee grootste kunstmusea van België zelden de krachten 
gebundeld hebben om een gezamenlijk project te realiseren. Hoewel de 
onderlinge contacten op het niveau van de directie net zo goed als dat van de staf 
zonder meer uitstekend zijn, is het geleden van 1992 met Avant-garde in België (1917–

1929) dat beide instellingen samen een tentoonstelling organiseerden. Dat is (te) lang 
geleden.  
 
Dat het loont om collecties, onderzoek en expertise uit twee Europese topmusea 
samen te brengen, bewijst deze overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Rik 
Wouters. Tezamen hebben de twee musea een ongelooflijk ensemble werken van 
deze kunstenaar – (inter)-nationaal een van de grootste artistieke talenten van zijn 
generatie, wat door zijn vroegtijdige dood niet helemaal vervuld kon worden. 
Tegelijkertijd kreeg de kunstenaar een bijna legendarische reputatie, zeker in België 
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en meer bepaald in Vlaanderen, waar hij tot op vandaag een absolute 
publiekslieveling is. En terecht. 
 
De twee musea hebben een lange traditie in onderzoek naar Belgische kunst uit de 
twintigste eeuw, waardoor er in beide huizen veel relevante expertise aanwezig is. 
De vraag van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, om 
tezamen een retrospectieve te organiseren rond Rik Wouters kwam voor ons, het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen bovendien op een goed 
moment. Het museum is op dit ogenblik gesloten – op weg naar een geheel nieuw 
en gerenoveerd museum, dat in het najaar van 2019 zal heropenen. Om die reden is 
onze collectie nu meer dan voorheen beschikbaar voor belangrijke en inhoudelijk 
betekenisvolle projecten.  
 
Het is specifiek rond Rik Wouters dat wij de afgelopen twee jaar bijzonder actief zijn 
geweest. Ons museum organiseerde met partnermusea in binnen- en buitenland 
drie exposities: Kleur ontketend. Moderne kunst in de Lage Landen (1885–1914) 
(Gemeentemuseum Den Haag, van 3.10.2015 tot 3.01.2016), Zot geweld / Dwaze 

maagd (Hof van Busleyden in Mechelen, van 26.08 tot 11.12.2016) en Rik Wouters & het 

huiselijk utopia (MoMu in Antwerpen, van 17.09.2016 tot 26.02.2017). In die 
tentoonstellingen werden zowel de artistieke en de cultuurhistorische context als 
de verrassende actualiteit van Wouters’ kunst onderzocht en in een steeds ander 
daglicht geplaatst. Opvallend is dat de tentoonstelling in Den Haag erin slaagde Rik 
Wouters (opnieuw) bij een breed Nederlands publiek te introduceren als een 
absolute topkunstenaar. Ten slotte zijn al deze presentaties, en zeker ook het 
overzicht in Brussel, voor ons belangrijk als inhoudelijke voorbereiding voor de 
collectiepresentatie in ons hernieuwde museum. Het is nu al zeker dat Rik Wouters 
daar samen met James Ensor als een van de ankerpunten van de collectie twintigste-
eeuwse kunst gebracht zal worden. 
 
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen heeft niet alleen een 
belangrijke, maar ook een grote Wouters-verzameling: niet minder dan 26 
schilderijen, 19 beeldhouwwerken, en 63 tekeningen en aquarellen. Vrijwel direct na 
het overlijden van de kunstenaar en na het einde van de Eerste Wereldoorlog is het 
Museum diens werk actief gaan verzamelen. Nagenoeg alle hoofdconservatoren 
hebben werken aan die verzameling kunnen toevoegen: Paul Buschmann, Arthur 
Cornette, Ary Delen (vriend van de kunstenaar), Walther Vanbeselaere tot en met 
Lydia Schoonbaert. Daarbij slaagden mijn voorgangers erin liefhebbers en 
verzamelaars uit de vereniging Kunst van Heden (1905–50) tot schenkingen en 
legaten te doen overgaan, met name Frans en Charles Franck en Enrique Mistler. Later 
was het omvangrijke legaat van baron dr. Ludo van Bogaert-Sheid (Sheid is de naam 
van diens echtgenote) in 1989 van uitzonderlijke betekenis: onder meer 13 
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schilderijen, waaronder iconische werken als Het ravijn A en Zelfportret met de 

zwarte ooglap. 
 
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is verheugd over deze 
samenwerking. Namens de directie en alle medewerkers wil ik Michel Draguet en 
zijn staf van harte danken en complimenteren. Een gemeend woord van dank gaat uit 
naar Frederik Leen en Herwig Todts, die dit project inhoudelijk hebben aangestuurd 
vanuit respectievelijk Brussel en Antwerpen. Maar uiteraard zijn er talloze 
medewerkers in beide musea bij betrokken – ik wil hun allen hier dank zeggen. Een 
bijzondere dankbetuiging gaat naar alle bruikleengevers, die bereid waren onze 
gecombineerde collecties te verrijken met evenzoveel belangrijke werken uit 
museaal en particulier bezit.  
 
Het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen hoopt dat deze 
samenwerking de voorbode is van nieuwe projecten waarin het 
gemeenschappelijk kunstpatrimonium en ons gezamenlijk museaal bezit verder 
worden uitgelicht en uitgediept. Ons publiek kan daar alleen maar bij winnen. 
Manfred Sellink 

(uittreksel van de catalogus) 

III. Rik Wouters : een zachtaardig avant-gardist 
 
‘De ervaring leert dat alle dingen die bestemd zijn om van een afstand bekeken te worden – of 

het nu gaat om schilderijen, beelden of wat ook van dien aard – indrukwekkender en krachtiger 

zijn als ze bestaan uit fraaie schetsmatige vormen dan wanneer ze zijn afgewerkt.’ Giorgio 

Vasari, 1550 
 
In maart 1914 schrijft Sander Pierron over Rik Wouters in L’Indépendance belge: ‘Hij 
verandert onophoudelijk van onderwerp en van werktuig. Hij zet een nauwelijks 
aangezet schilderij weer opzij om al te beginnen aan een beeldhouwwerk, dat hij 
dan in ontwerpstadium achterlaat om een ets te graveren.’ Pierron, een wakkere en 
kritische observator van de hedendaagse kunst, is Wouters goedgezind, ondanks 
de stekelige opmerkingen die de tekst doorkruisen. Ook mét de snibbige 
kanttekeningen blijft het artikel een van de meest kundige eigentijdse syntheses van 
Rik Wouters’ kunst. Dat blijkt al uit de vaststelling dat Pierron, afgezien van enkele 
terloopse, zijdelingse prikken naar James Ensor, Jean-Louis Forain, Paul Cézanne, 
Edouard Vuillard, Vincent van Gogh en Paul Gauguin – alles in één zin! – zich op de 
intrinsieke kwaliteiten van Wouters’ kunst concentreert. 
 
Zijn bedenkingen bij het artistieke potentieel van Wouters lijkt Pierron eerder tot de 
kunstenaar zelf dan tot zijn lezers te richten. Zijn wijze raad is nauwelijks verhuld als hij  
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de kwaliteiten en zwakheden opsomt: ‘De kwaliteiten zijn veelvuldig: schitterende 
en weelderige kleuren, prachtige versmelting van de voorwerpen in het stralende 
daglicht, beweeglijkheid van zowel de levende als levenloze vormen, 
waarachtigheid der dingen en juistheid van de houdingen. Onder de gebreken 
vermelden we: een schrale en summiere techniek, te streng tegenover elkaar 
geplaatste kleuren, een gebrek aan diepte, een slechte verankering van de 
voorwerpen. We zouden overal wel wat meer ruggengraat willen zien. Alles is altijd 
een beetje te week, als we het zo mogen stellen, en dat verwijt is voornamelijk aan 
zijn schilderijen gericht.’ 
 
‘Aan Rik Wouters zelf’, bedoelde de criticus eigenlijk. Hoewel niet afkerig van 
nieuwe ideeën, was Sander Pierron weinig ingenomen met de generatie 
nieuwlichters waartoe Wouters behoorde en die ‘la culture de la Beauté’ in gevaar 
brachten. Maar Wouters, twee jaar eerder nog ‘in onmin met alles wat de harmonie 
en het reliëf van de menselijke vorm vastlegt’, vond hij wel de moeite waard om te 
volgen. De ondertoon van zijn kritiek was dan ook: ‘Doe er iets aan, je bent op de 
goede weg.’  
 
Maar Rik Wouters luisterde niet. ‘Hij hield instinctief van de nieuwe ritmen’, schreef zijn 
vriend Jean-François [Jules] Elslander vele jaren later. Wat voor Pierron voor 
verbetering vatbaar was, zien we vandaag eerder als kwaliteiten waardoor 
Wouters zich onderscheidt van zijn tijdgenoten, die volgens Pierron de ‘culture de la 
Beauté’ beoefenden. Natuurlijk is het zo dat de schilderijen van Wouters niet alleen 
vandaag tamelijk braaf overkomen in vergelijking met de artistieke uitdagingen die 
de eigentijdse avant-gardistische beeldenstormers van de fauves, Die Brücke en Der 
blaue Reiter, de kubisten, futuristen en abstracten op het aanvankelijk 
nietsvermoedende publiek loslieten. Niet enkel Pierron was de ‘modernen’ gunstig 
gezind; hij schreef dat ‘… zijn schilderkunst [ … ] desondanks zo vrolijk en vol 
schitterend modernisme [is] dat men er zich door laat vertederen en veroveren.’ 
Zelfs de behoorlijk behoudsgezinde kunstpers sprak geen oekazes uit over 
Wouters, terwijl vooruitstrevende critici als Franz Hellens de kunstenaar regelrechte 
lof toezwaaiden: ‘M. Rik Wouters onthult in zijn schilderijen niet minder originaliteit 
dan in zijn sculpturen, [ … ]. Ziedaar wat me werkelijk een “futuristische” kunst lijkt te zijn 
en die beter is dan al dit vage en onsamenhangende vooruitlopen.’ 8 De kunstenaar 
was ook zelf gehecht aan de – weliswaar jonge – traditie, zoals blijkt uit zijn 
bewondering voor en emulatie van de artistieke vernieuwingen van James Ensor en 
Paul Cézanne, die toen toch al enkele decennia in het verleden lagen. Wouters vond 
de artistieke nieuwlichterij van fauvisten, kubisten en expressionisten ook maar niets. 
Eigenlijk was hij niet zo zeker van zijn stuk wanneer hij de vage grenzen van de 
artistieke verwachtingspatronen overschreed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de echte – weliswaar minder radicaal geformuleerde – vernieuwingen die Wouters 
in zijn schilderijen verborg, eerder zelden aan bod kwamen in de literatuur over de 
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schilder. Want Wouters’ werk paste niet in de slagzinnen van het fauvisme, het 
expressionisme, het kubisme of het futurisme, maar assimileerde snel en inzichtelijk 
de kern van de vernieuwingen die onder verschillende vormen in deze stromingen 
tot uiting kwamen. 
 
Deze vernieuwingen kunnen tot twee complementaire kenmerken worden herleid 
die de schilderkunstige beeldtaal van Rik Wouters zo uitzonderlijk en, zeker voor 
België, vernieuwend maken: enerzijds het open karakter van zijn schilderijen en 
anderzijds het gebruik van een nieuwe vorm van lokale kleur in een 
tweedimensionale ruimte. Het zijn de centrale kenmerken van de fundamentele 
artistieke keuzes waarmee de beeldende kunst van de eerste jaren van de 
twintigste eeuw zich radicaal afzette tegen het verleden, om aansluiting te vinden bij 
de omwentelingen in de natuurkunde, de psychologie en de techniek. In de enkele 
decennia die 1900 voorafgingen, onthulden onder meer de röntgenstraling, de 
radioactiviteit en de dieptepsychologie het bestaan van een wereld die tot dan toe 
voor de zintuigen onzichtbaar was gebleven. Met Charles Darwin werd de mens van 
zijn exclusieve voetstuk gestoten. Hij was niet langer het doel van de natuur. Onze 
zintuigen bleken maar een oppervlakkige en zeker ontoereikende indruk van de 
ons omringende wereld en onszelf toe te laten. De zichtbare wereld bleek maar de 
schijn van een veel complexere werkelijkheid te verhullen, en de mens zelf was niet 
meer dan een kortstondige schakel in een complex ontwikkelingsproces van 
levende organismen. In de beeldende kunst werd deze uitdaging door sommige 
vooruitstrevende kunstenaars aangegaan door de tot dan toe grotendeels 
onaangetaste voorwaarde om de natuur na te bootsen, of zelfs te verbeteren, op te 
geven. Was immers niet gebleken dat de natuur, die we zonder technische 
hulpmiddelen hadden leren kennen, slechts een oppervlakkige impressie van de 
realiteit liet zien? En had de natuurkunde geen technologie voortgebracht die de 
zichtbare en hoorbare wereld in één vingerknip kon vastleggen? Niet alleen de 
materiële werkelijkheid was onnoemelijk veel complexer dan tot dan toe werd 
aangenomen. Ook de psychologie onthulde een menselijk wezen waarvan de 
motieven en drijfveren steeds schromelijk waren onderschat. Sommige kunstenaars 
stortten zich in de uitbeelding van de bodemloze en duistere diepten van de 
menselijke geest. Maar de meest exploratieve kunstenaars zouden zich, intuitief, 
toeleggen op het aftasten van de esthetische en expressieve mogelijkheden van 
hun beeldende middelen, waarbij de afbeeldende functie steeds verder 
teruggedrongen werd. We zullen zien dat Rik Wouters, Ferdinand Schirren en de in 
het buitenland verblijvende Jules Schmalzigaug de enige Belgische protagonisten 
waren van de vooroorlogse fractie van de historische avant-garde, en dan nog 
enkel in de laatste jaren voor de onderbreking door de Eerste Wereldoorlog. 
Frederik Leen  

(uittreksel van de catalogus) 
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IV. Tentoonstellingsparcours 
 

De tentoonstelling wil vooral de aandacht bij de uitzonderlijke artistieke kwaliteiten 
van de kunstwerken houden. We hebben geen verklarende bijschriften voorzien. 
Dat is ook niet nodig. Rik Wouters beeldde geen mythologische of religieuze 
taferelen, noch politieke of sociale  onderwerpen uit. Hij vond zijn onderwerpen in 
zijn directe omgeving: interieurs uit zijn huiselijke kring, stillevens, zijn vrouw Nel in de 
huiskamer voor het venster, landschappen uit de omgeving van waar hij woonde, 
portretten van vrienden. Zijn kunstwerken vragen geen inhoudelijke toelichting om 
ze te begrijpen. De audiogids helpt het oog van de bezoeker om de bijzondere 
artistieke verfijning van Wouters’ werk te ontdekken. 
(Frederik Leen) 

 
Introductie van de audiogids: 

“Beste bezoeker, 
Deze audiogids wil u begeleiden in het kijken naar schilderijen, beeldhouwwerken 
en tekeningen van Rik Wouters. De zin van deze tentoonstelling ligt in het zien. 
Daarom vindt u in de zalen geen teksten, enkel kunstwerken. De visuele ervaring 
brengt u dichter bij de plastische beslissingen van de kunstenaar. Elke lijn, elk vlak, elk 
volume kreeg zijn goedkeuring.  
In de eerste zaal maakt u kennis met de biografie van Rik Wouters. Nadien kijken we 
in detail naar de opbouw van een twintigtal werken. Deze analyses willen u bewust 
maken van de complexiteit van elk beeld. Voor Rik Wouters is het onderwerp 
slechts aanleiding voor het visuele experiment op doek, papier of in klei. Elk werk wil 
die plastische keuzes meedelen en rechtvaardigen. Daarom is aandachtig kijken het 
uitgelezen middel om het kunstwerk én uw bezoek te doen slagen.”  

V. Commissarissen 
 

Frederik Leen is hoofd van het Departement Moderne kunst en conservator 
Moderne schilderkunst in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België. Hij 
doceert theorie, methodologie en geschiedenis van de kunstgeschiedenis aan de 
Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde aan de VUB en is Dr. in de Kunstgeschiedenis 
en de Archeologie. Zijn proefschrift handelde over de Theorie van de Avant-Garde. 
Hij heeft tentoonstellingen georganiseerd over de Belgische Avant-Garde in de 
jaren 1920, Informe en Marcel Broodthaers alsook belangrijke retrospectieven over 
Paul Delvaux, René Magritte, Fernand Khnopff en Panamarenko. Zijn huidig 
interdisciplinair onderzoek gaat over de digitale analyse van multispectrale beelden 
en de toepassing ervan in de conservering van schilderijen. 
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Francisca Vandepitte, Dr. in de Kunstwetenschappen (Universiteit Gent, 1996); 
Conservator Moderne Beeldhouwkunst & Constantin Meuniermuseum verbonden 
aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Coördinator van de 
restauraties moderne kunst. Organiseerde en co-organiseerde talrijke 
tentoonstellingen  over 19de en 20ste eeuwse Belgische kunst, waaronder de 
omvangrijke overzichten Panamarenko en Constantin Meunier. Doceert Materiële 

aspecten van de beeldende kunst en Technieken van de beeldende kunst aan de 
Vrije Universiteit Brussel. 
 
Inga Rossi-Schrimpf studeerde kunstgeschiedenis, Franse literatuur en toegepaste 
cultuurwetenschappen/cultuurmanagement in Münster, Duitsland en in Louvain-la-
Neuve, België. Zij is Dr. in de kunstgeschiedenis en haar proefschrift handelde over 
de Belgische beeldhouwer en tekenaar George Minne (1866-1941) en hoe hij 
onthaald werd in Duitsland en Oostenrijk. Zij is conservator Moderne werken op 
papier aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Haar onderzoek 
concentreert zich voornamelijk op Belgische en Duitse visuele cultuur van het einde 
van de 19e eeuw tot het begin van de 20e eeuw en het interbellum alsook op  de 
cultuurtransfer tussen België en Duitsland. 
 
Herwig Todts studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent en 
promoveerde in 2013 op een proefschrift getiteld: Ensor, occasioneel modernist. Een 

onderzoek naar James Ensors artistieke en maatschappelijke opvattingen en de 

interpretatie van zijn kunst. Hij was medewerker van De Standaard van 1986 tot 1993 en 
werd wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek in 1984. Van 2001 tot 2005 
was hij waarnemend afdelingshoofd Publiekswerking. Hij organiseert 
tentoonstellingen, in het museum en op andere locaties, en publiceert over 19de- en 
20ste-eeuwse kunst. Hij leidt sedert 2013 het Ensor Research Project, dat wordt 
gevoerd door het KMSKA en Mu.Zee in Oostende. 
 

VI. Bruikleengevers 
 

Meer dan 30 musea, instellingen en (inter)nationale privéverzamelaars droegen bij tot 
deze belangrijke overzichtstentoonstelling.  
 

� Amsterdam, Rijksprentenkabinet 

� Amsterdam, Stedelijk Museum,  

� Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

� Anvers, Museum Plantin-Moretus, Patrimoine mondial de l’UNESCO 

� Belfius Art Collection 
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� Olivier Bertrand 

� BNP Paribas Fortis 

� Bruges, Musea Brugge,- Groeningemuseum 

� Bruxelles, Bibliotheque royale de Belgique 

� Bruxelles, Musee et Jardins van Buuren 

� Bruxelles, Musee communal d’Ixelles 

� Deurle, Museum Dhondt-Dhaenens 

� Gand, Museum voor Schone Kunsten 

� Liege, Musee des Beaux-Arts de La Boverie 

� Malines, Stad Mechelen – Musea & Erfgoed 

� Paris, Centre Georges Pompidou, – Musee national d’Art moderne – Centre 

de Creation 

� industrielle 

� The Louis & Evelyn Franck Collection 

� The Phoebus Foundation 

Alsook zij die anoniem wensen te blijven. 

VII. De tentoonstelling in enkele cijfers 
 

� Met een totaal van 210 werken is het de grootste retrospectieve tentoonstelling ooit 

gewijd aan de kunstenaar 

� 72 schilderijen 

� 33 beeldhouwwerken 

� 94 werken op papier (aquarellen, gouaches, gravures, …) 

� 37 werken van beïnvloeders en tijdsgenoten van Rik Wouters 

� 30 bruikleengevers (musea, instellingen en (inter)nationale privéverzamelaars 

� 1 unieke creatieve atelierruimte die elke bezoeker onderdompelt in de wereld van 

Rik Wouters: schildersezels, tafels en zetels voor de geïnspireerde tekenaars 

� 1 audiogids in 3 talen (FR, NL, EN) om composities, kleuren en technieken te ontleden 

VIII. Biografische elementen 
 

OPLEIDING 

Rik Wouters werd op 21 augustus 1882 in Mechelen geboren. Toen hij twaalf was 
startte hij zijn opleiding als leerjongen in het meubelatelier van zijn vader en leerde er 
decoratieve motieven snijden. In 1897 schreef hij zich er in aan de Academie voor 
Schone Kunsten en vanaf 1900 volgde hij aan de Academie van Brussel lessen  
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beeldhouwen naar de natuur’ bij de befaamde beeldhouwer en leraar Charles Van 
der Stappen. Ferdinand Schirren, Edgard Tytgat, Anne-Pierre de Kat en Jean 
Brusselmans worden zijn vrienden. 
 
NEL KOMT IN WOUTERS’ LEVEN 

In 1904 ontmoette hij de toen zestienjarige Hélène Duerinckx, Nel genaamd. Ze stond 
model voor kunstenaars als Philippe Wolfers en Jacques de Lalaing. Nel en Rik 
trouwden op 15 april 1905 en gingen in de Brusselse randgemeente Watermaal 
wonen. 
 
WATERMAAL - MECHELEN 

Hun levensomstandigheden waren echter zo armoedig dat ze geen andere keuze 
hadden dan bij vader Wouters in Mechelen in te trekken, waar Rik een stuk van het 
atelier van zijn vader ter beschikking kreeg. In de Mechelse kunstkring De Distel nam 
hij in februari 1906 voor het eerst deel aan een tentoonstelling, maar zonder succes. 
Hij vernietigde alles, behalve het grote beeld De nimf. 

 
TERUG NAAR BRUSSEL EN BOSVOORDE 

Terug in Brussel, moest Rik bestellingen en opdrachten zoals decoratieve 
porseleinschilderingen aannemen. In zijn atelier in Sint-Joost-ten-Node werkte hij in 
de winter van 1906–1907 aan het beeld Dromerij dat hij zou indienen voor de 
Godecharleprijs. Nel werd echter zwaar ziek en op doktersadvies verhuisden ze in 
juni 1907 naar Bosvoorde. Het leven in Bosvoorde was aangenaam, maar armoedig. 
 
SIMON LÉVY & PAUL CÉZANNE 

Begin 1909 nam Wouters deel aan de ‘Prijs van Rome’, en eindigde op de zestiende 
plaats. Zijn naam werd geregeld genoemd door kunstcritici die wezen op de 
oorspronkelijkheid van zijn werk. Ook maakt hij kennis met Simon Lévy, die hem Paul 
Cézanne en Vincent Van Gogh beter leerde kennen en hem reproducties stuurde 
van schilderijen van Cézanne. Hij nam deel aan de Wereldtentoonstelling van Brussel 
van 1910 en de Salon des Indépendants van 1911. De kritieken waren bemoedigend, in 
tegenstelling tot de verkoop. 
 
 
GALERIEHOUDER ZOEKT KUNSTENAAR 

De Brusselse letterkundige Jean-François (Jules) Elslander bracht hem in contact met 
Georges en Gabrielle Giroux. Giroux wilde in Brussel een galerie openen, grenzend 
aan de modezaak van zijn vrouw en hij was op zoek naar veelbelovende 
kunstenaars. Het klikte tussen beide mannen. Giroux opende een rekening bij de 
Établissements Mommen, een handel in kunstenaarsmaterialen, waar Rik voortaan alle 
materialen die hij wenste, kopen kon. 
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HET ZOTTE GEWELD 

Reeds in 1909 was hij begonnen aan de sculptuur Dwaze maagd of Het zotte geweld, 
een verbluffend en onstuimig werk beeld dat begin 1912 werd gegoten. Nel was zijn 
geliefkoosde en altijd beschikbare model. Maar ook de kinderen van de buurt 
wilden graag voor de beeldhouwer poseren. Hun gesculpteerde kopjes getuigen 
van de invloed van het impressionisme van Auguste Rodin en van de Italiaanse 
beeldhouwer Medardo Rosso, wiens werk hij in 1909 op de Salon des Indépendants 
van Brussel had gezien. 
 
PERIODE VAN VOORSPOED 

Na de openingstentoonstelling van de galerie, waarin Wouters dertien van zijn 
mooiste beelden, zes schilderijen, meerdere tekeningen toonde, bood Giroux in 
april 1912 hem een contract aan, dat hem toeliet om zonder financiële 
bekommernissen te werken met het beste materiaal, tegen een maandloon en een 
procent op de verkoop van zijn werk. In ruil daarvoor had de galeriehouder het 
alleenrecht op het werk van de kunstenaar. 
 
NAAR PARIJS! 

Eind april 1912 verbleven Rik, Nel, de bevriende kunstenaars Frans Smeers en Ernest 
Wijnants in Parijs. Met Simon Lévy bezochten ze privéverzamelingen, 
tentoonstellingen en galeries, salons en musea. Eindelijk kon hij echte schilderijen van 
Cézanne aanschouwen waarvan hij tot dan toe enkel de zwart-wit reproducties had 
gezien. Ook Matisse, Van Gogh en Renoir wist hij te waarderen, in tegenstelling tot 
Picasso, Gris en Kandinsky. 
 
TERUG IN BOSVOORDE 

Meteen na zijn terugkeer in Bosvoorde begon Wouters volop in openlucht te 
schilderen. Zijn stijl veranderde radicaal. Zijn palet klaarde op en zijn kleuren werden 
feller nu hij schilderde op fijn of half-fijn linnen dat toeliet de helderheid van de kleur 
te bewaren. De verf was nu met het penseel aangebracht en niet langer met het 
paletmes. Vaak bleef de achtergrond van het doek zichtbaar. 
 
 
REISLUSTIG 

In 1912 nam Wouters met twee beelden deel aan de Esposizione internazionale 
d’Arte della Città di Venezia. Met zijn vriend Anne-Pierre de Kat trok hij naar Keulen en 
Düsseldorf waar hij de Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes, de musea 
en de collectie van Marczell von Nemes bezocht. Tijdens deze reis leerde hij ook 
het werk kennen van de Duitse expressionisten Ernst Ludwig Kirchner en Karl 
Schmidt-Rottluff. 
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DE GROTE OORLOG EN ZIEKTE  

De oorlog brak uit. Wouters werd op 31 juli 1914 gemobiliseerd en naar het front in de 
omgeving van Luik gestuurd. De brieven van Wouters zijn bitter. Hij begreep niets 
van deze oorlog, leed onder de scheiding van Nel en was wanhopig over de 
gruwelen die hem omringden. Almaar vaker klaagt hij over hevige hoofdpijn. 
 
IN GEVANGENSCHAP: AMERSFOORT EN ZEIST  

Een deel van het Belgische leger trok de Nederlandse grens over en Wouters werd 
in Amersfoort gevangen gezet. Begin november 1914 verhuisde hij naar het 
interneringskamp van Zeist. Omdat zijn vrienden hem schildersmateriaal bezorgden, 
kon hij tekeningen en aquarellen van het kamp maken. Zijn gezondheid ging snel 
achteruit. Hij leed aan vreselijke hoofdpijnen en begin februari 1915 werd hij in Utrecht 
geopereerd van een vermeende sinusitis. Het echtpaar Eppo Roelfs Harkema nam al 
zijn medische kosten op zich en zorgde ervoor dat hij samen met Nel in juni 1915 een 
appartement in Amsterdam kon betrekken. 
 
DE AMSTERDAMSE MUSEA NEMEN HET VOORTOUW 

In oktober 1915 organiseerde het Rijksmuseum een tentoonstelling van Wouters’ 
werken op papier én, als onvermoede erkenning, toonde ook het Stedelijk Museum 
van 22 januari tot 15 februari 1916 niets minder dan het eerste overzicht van zijn werk in 
een museum, met maar liefst 80 werken. Het publiek reageerde enthousiast. Een 
kleinere versie van de tentoonstelling was de volgende maand ook in de 
Rotterdamse Kunstkring te zien. 
 
LAATSTE LIJDENSWEG 

De laatste maanden van zijn leven waren gevuld met ondraaglijke pijn en wanhoop. 
Door medische behandelingen verloor hij een oog en een groot deel van zijn kaak. 
Hij moest een ooglap dragen en spreken of normaal eten was niet langer mogelijk. 
Rik Wouters overleed van zijn kaakbeenkanker op 11 juli 1916 in Amsterdam. 

IX. Activiteiten in en rond de tentoonstelling 
 
De KMSKB organiseren heel wat activiteiten in het kader van de Rik 
Wouterstentoonstelling. 
 
Startpunt van alle activiteiten: grote Forum van de Musea 
Ingang individuelen: Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel 
Ingang groepen: Koningsplein 3 (Gresham), 1000 Brussel 
Reservatie verplicht: 
reservation@fine-arts-museum.be 
T +32 (0)2 508 33 33 (di-vrij, 9u30-12u00 & 14u00-16u00) 
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CREATIEF ATELIER (FREE WORKSHOP: Do it yourself!) 
 

Elke bezoeker, groot en klein, kan zich uitleven in het Rik Wouters-atelier dat zich aan 
het begin van de tentoonstelling bevindt. Schilderezels, een grote tafel, een spiegel 
geven je de kans de onderwerpen van Wouters zelf aan te pakken. Het atelier is 
gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de tentoonstelling met een 
specifieke begeleiding elke zaterdag en zondag tussen 14 en 18u.  
 

 
 

Deze atelierruimte wordt u aangeboden dankzij de steun van Maecenas Circle. 

De animaties van het weekend worden u aangeboden door Become a Friend. 

In samenwerking met Recyclart - FABRIK. 

 

Over RECYCLART-FABRIK 

Fabrik, als deelwerking van Recyclart, is een centrum voor 
ambachtelijke productie op het raakvlak van sociale economie 
en cultuur, in een stedelijke context. Dit programma biedt aan 
laaggeschoolde werkzoekenden een springplank naar de 
arbeidsmarkt door de verwerving van werkervaring 
gekoppeld aan een specifieke opleiding. 
De activiteiten van Fabrik beantwoorden aan talrijke 

uitdagingen en doelstellingen die de ploeg dagelijks nastreeft en in praktijk brengt : 
een kwaliteitsvolle productie verzekeren ; een leerschool zijn waar sociale en 
technische vaardigheden worden verbeterd ; kennis ontwikkelen op vlak van de 
inrichting van de openbare ruimte en een plek zijn van sociale en culturele 
vermenging._De technische ploegen van onze schrijnwerkerij en metaalwerkplaats 
voeren projecten op maat uit en zijn gespecialiseerd in de uitvoering van meubilair 
voor binnen en voor buiten ; van artistieke installaties en inrichtingsprojecten in de 
openbare ruimte. In bepaalde gevallen staat Fabrik ook in voor het ontwerp. Fabrik 
schenkt extra aandacht aan culturele vorming: aan de ene kant door de aard van de 
uit te voeren projecten, aan de andere kant door kennismaking met de culturele 
agenda van Recyclart-kunstencentrum.  
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Elke ploeg bestaat uit 3 tot 4 
arbeiders die aangeworven zijn in 
het kader van het 
beroepsdoorstromingsprogramma 
(erkend door het Brusselse Gewest) 
en omkaderd worden door een 
ervaren 
vormingsverantwoordelijke. Een 
coördinatiecel - ondersteund door 
de administratieve cel van Recyclart- 
beheert de ateliers en ontwerpt projecten in opdracht. 
www.recyclart.be/nl/fabrik  
 

100 GRATIS RONDLEIDINGEN  
 

Dankzij een gulle schenking van een mecenas, lid van de 
Vrienden van het Museum (www.becomeafriend.be), 
kunnen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België in Brussel 100 gratis rondleidingen weggeven in de 
Rik Wouterstentoonstelling. 
Deze rondleidingen zijn bestemd voor schoolgroepen uit 
het Belgisch onderwijs (lager, secundair en hoger 
onderwijs met leerlingen die jonger zijn dan 26 jaar). In dit 

aanbod zitten zowel de inkomprijs als de prijs van de gids inbegrepen. Om elke 
school een eerlijke kans te geven, heeft elk instituut recht op maximaal 3 gratis 
rondleidingen. 
Door het grote succes van deze actie zijn de maanden maart en april bijna volzet. 
https://www.fine-arts-museum.be/nl/nieuws/100-gratis-rondleidingen-in-rik-
wouterst  
 

ACTIVITEITEN VOOR GROEPEN  

Rondleidingen, creatieve parcours en ateliers voor schoolgroepen (lager, 
secundair, hoger) 
Rondleiding (1u30): €60 / groep van max. 15 lln (WE: €65) + € 3,5/ll 
Rondleiding met atelier (1u30): €65 / groep van max. 12 lln (WE: €75) + € 3,5/ll 

Gratis voor 1 begeleider per groep 

Vreemde taal + €12,5 / gids 

 

Becommentarieerde rondleiding voor volwassenen 
Duur: 1u30 

Tarief: €75/groep van 15 à 20 personen max (WE: €95) + €10,50/deelnemer 
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Vreemde taal + €12,5 / gids  

 

Museum op maat past de rondleidingen en creatieve ateliers in de Rik 
Wouterstentoonstelling aan voor een kwetsbaar publiek en verenigingen uit de 
sociale sector.  
 

 
Voorwaarden en reservatie voor groepen op aanvraag, minimum drie weken op voorhand 

museumopmaat@fine-arts-museum.be  

 

ACTIVITEITEN VOOR HET INDIVIDUELE PUBLIEK 

Rondleidingen voor individuelen en families  

Tijdens het weekend genieten de ouders van een “klassieke” rondleidingen terwijl 
de kinderen (6-12 jaar) creatief aan de slag gaan in de atelierruimte.  
Zondag 26 maart, 23 april en 21 mei om 15u 

Tarief incl. tentoonstellingsticket: volwassenen: €16 / €8 (Vrienden vd Musea) – Kinderen € 9,5 

 

Meet the Curators  

Meet the curator met Herwig Todts (KSMKA) en Frederik Leen (KMSKB) 
Zaterdag 25 maart 2017 om 15u 
Meet the curator met Francisca Vandepitte en Inga Rossi-Schrimpf (in het FR) 
Zaterdag 19 maart om 15u 

Tarief incl. tentoonstellingsticket: volwassenen: € 16 / € 8 (Vrienden vd Musea) – € 9,5 (-26 jaar) 
 

Broodje Brussel 

Een uurtje pauze tijdens de middag? Afspraak met Rik Wouters! 
Donderdag 30 maart en 29 juni 2017 om 13u00 

Tarief incl. tentoonstellingsticket: volwassenen € 10,50 
 

Rondleidingen voor blinden en slechtzienden 

Rondleidingen met audiobeschrijving, tactiele tools en geluidsfragmenten. 
Uitzonderlijk, in het kader van dit bezoek aan de Rik Wouters retrospectieve, 
hebben de tentoonstellingscommissarissen enkele beeldhouwwerken uitgezocht 
die aangeraakt mogen worden. Geleidehonden zijn toegestaan! 
Vrijdag 24 maart en 28 april 2017 om 14u. 

Tarief incl. tentoonstellingsticket: € 11,5 (volwassenen), € 9,5 (-26 jaar) 
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Kinderstage tijdens de paasvakantie (8-12 jaar) 
Tijdens museumstages leren we al spelend meer over kunst. In het museum vinden 
we ‘schitterende’ voorbeelden waarin licht op heel verschillende manieren 
aanwezig is. Hoe schilder je eigenlijk licht? We gaan ten rade bij o.a. Rik Wouters! 
Van woensdag 5 april t.e.m. vrijdag 7 april 2017 

Tarief: € 65 voor 3 dagen 

 

Creatieve stage voor volwassenen (FR)  
Dinsdag 28, donderdag 30 en vrijdag 31 maart 2017 van 10 tot 16u 

Tarief: €135 voor drie dagen 

 

Cinema : « Rik Wouters, le testament amoureux de Nel »  (FR) 
(André Dartevelle) 
Donderdag 23 maart 2017 om 11u30, 12u30, 13u30 et 14u30. 

Tarief: € 5 

 
Poëzie: « Rik & Nel : correspondance » (FR) 

In samenwerking met Midis de la poésie  
Zaterdag 20 mei om 15u 

Tarief: enkel recital € 8 of € 6 (Vrienden & -26 jaar) 

Recital + tentoonstellingsticket: € 16/8 (Vrienden), € 9,5 (-26 jaar) 

 

Promenade contée, promenade signée (FR en gebarentaal)  
Verhalen simultaan verteld in het Frans en in gebarentaal: een choreografische en 
poëtische ontmoeting toegankelijk voor allen, vanaf 5 jaar.  
Zondag 26 maart om 11u15 

Tarief: € 8 (volwassenen), € 6 (-26 jaar) 

 

Rondleidingen in gebarentaal (Franse gebarentaal) 
Zondag 23 april en 21 mei om 14u 

Tarief incl. tentoonstellingsticket: € 11,5 (volwassenen), € 9,5 (-26 jaar) 

X. Publicaties 
Deze uitgave van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België geeft een volledig overzicht van de 
werken die tijdens deze unieke retrospectieve worden 
tentoongesteld. 
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Titel       

RIK WOUTERS Retrospectieve 
Auteurs   

Frederik Leen, Francisca Vandepitte, Stefaan Hautekeete, Michel Draguet, Manfred 
Sellink, Herwig Todts, Olivier Bertrand 
Technische informatie  

In coëditie met Somogy Éditions d’Art. 
304 pagina's - 25 x 28 cm - 250 illustraties - 2017 - € 39 
9782757212424 / EAN: 9782757212424 
 
De digitale editie van deze catalogus is beschikbaar op de site van onze partner 
musebooks.world. 9782757212820 / EAN: 9782757212820 
 

 

XI. Persbeelden 
 

De beelden (in hoge resolutie)  kan u hier downloaden:  
http://down.fine-arts-museum.be/wouters.zip  
 

 
cat. 19 
 
Portret van Rik (zonder hoed), (1911), olieverf op doek, 30 × 32 cm, privéverzameling 
© foto Vincent Everarts Fotografie, Brussel 
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cat. 36 
 

De dame met het gele halssnoer [Interieur D], 1912, olieverf op doek, 121,5 × 109,8 cm, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 4741. Schenking mevr. 
Gabrielle Giroux, Brussel, 1928 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 
 

 
 

cat. 26 
 
De strijkster, (1912), olieverf op doek, 108,5 × 124,8 cm, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, inv. 1932 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
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cat. 30 
 
Weerkaatsingen, (1912), olieverf op doek, 54,8 × 45,5 cm, privéverzameling  
© Olivier Bertrand 
 

 
cat. 38 
 
Vrouw in het zwart een krant lezend, (1912), olieverf op doek, 101,1 × 97 cm, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv. 3296. Schenking dr. Ludo van 
Bogaert-Sheid,1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
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cat. 50 
 
Herfst, (1913), olieverf op doek, 135,5 × 140,5 cm, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, inv. 3293. Schenking dr. Ludo van Bogaert-Sheid, 1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
 

 
 

cat. 53 

Zelfportret met sigaar, (1913), olieverf op doek, 66,4 × 55,8 cm, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, inv. 2062 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
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cat. 57 

Zittend naakt op de rand van het bed (schets), 1914, olieverf op doek, 99,5 × 96,5 cm, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 11.567. Schenking 
Provincie Brabant,  Brussel, 1995 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 

scan 

 

 
cat. 61 

De fluitspeler, (1914), olieverf op doek, 133,5 × 115 cm, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België, Brussel, inv. 4742. 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 
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cat. 62 
 

Dame in het blauw voor een spiegel, (1914), olieverf op doek, 121 × 123 cm, Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 8660. Legaat mevr. Delporte-
Livrauw en dr. Franz Delporte, Brussel, 1973–76 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 

 
cat. 173 
 

Dromerij, (1907), brons, 190 × 55 × 85 cm, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen, inv. 2056. Schenking Enrique Mistler, 1927 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
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cat. 182 
 

Gebogen buste [Gebogen buste met haarwrong], (1909), gips, 49,5 × 38 × 29,5 cm, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 11621. Schenking 
Provincie Brabant, Brussel, 1994 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 

 
cat. 191 
 
Vrouw in de zon [In de zon], (1911), brons, 62,5 × 45,5 × 44,5 cm, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 4746.  
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 
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cat. 192 
 

Beschouwing, (1911), brons, 44 × 52,5 × 50,5 cm, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, inv. 2775 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
 

 
cat. 196 
 

Het zotte geweld, (1912), brons, 195 × 115 × 130 cm, Brussel, Museum van Elsene 
© photo Mixed Media 
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cat. 200 
 

De huiselijke zorgen, (1913–1914), gips, 227 × 79,5 × 80,5 cm, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 7720. Schenking dhr. Marcel Mabille 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 
 

 
cat. 79 
 

Rustende vrouw, s.d., contépotlood en potlood op uitnodigingskaart, 119 × 181 mm, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 9256 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 
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cat. 84 
 

Vrouw, s.d., Oost-Indische inkt op papier, 228 × 180 mm, Koninklijke Bibliotheek van 
België, Prentenkabinet, Brussel, inv. SV 64646 
© Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Prentenkabinet 
 

 
cat. 89 
 

Naakt in rieten zetel, (1911), houtskool op papier, 362 × 402 mm, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, inv. 3309/11. Schenking dr. Ludo van Bogaert-Sheid, 1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
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cat. 102 
 

Schets voor een portret van mevrouw Rik Wouters, 1912, aquarel op papier, 329 x 248 
mm, Rijksmuseum Amsterdam, inv. RP-T1954-29 
© Rijksmuseum Amsterdam 
 

 
cat. 108 
 

Vrouw met mantilla, (1913), pastel op karton, 760 × 555 mm, Luik, Musée des Beaux-Arts 
de La Boverie, inv. AW 2190 
© Luik, Musée des Beaux-Arts de La Boverie 
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cat. 113 
 
Naaldbomen in het woud, s.d., potlood en aquarel op papier, 216 × 355 mm (dag), 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 11575. Schenking 
Provincie Brabant, Brussel, 1994 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 
 

 
 

cat. 115 

 
Rustend onder de bomen, (1913), potlood en contépotlood op Van Gelderpapier, 
366 × 496 mm; 348 × 477 mm (dag), Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
Brussel, inv. 11606. Schenking Provincie Brabant, Brussel, 1994 
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / foto : J. Geleyns - Ro 
scan 
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cat. 125 
 

Nachtmerrie, oorlog, (1914), aquarel op papier, 175 × 248 mm, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, inv. 3303. Schenking dr. Ludo van Bogaert-Sheid, 1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto Hugo Maertens 
 

 
cat. 143 
 

Portret van Rik Wouters zittend, s.d., ets, 163 × 148 mm, Koninklijke Bibliotheek van 
België, Prentenkabinet, Brussel, inv. SIII 135782 
© Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Prentenkabinet 



   

 

35 

www.fine-arts-museum.be   #expowouters   @FineArtsBelgium  

 

 
cat. 147 
 

De zoom van het bos, s.d., ets, 150 × 202 mm, Museum Plantin-Moretus (collectie 
Prentenkabinet), Antwerpen – UNESCO Werelderfgoed, PK.MP.09967 
© Museum Plantin-Moretus (collectie Prentenkabinet), Antwerpen – UNESCO 
Werelderfgoed 
 
 

 
cat. 160 
 

De beeldhouwer van maskers, s.d., ets en drogenaald, 134 × 169 mm, Koninklijke 
Bibliotheek van België, Prentenkabinet, Brussel, inv. SIII 135779 
© Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Prentenkabinet 
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cat. 165 
 

Karnaval te Bosvoorde, 1911, proefdrukken op Van Gelderpapier op keerzijde van 
tekening, 202 × 252 mm, Koninklijke Bibliotheek van België, Prentenkabinet, Brussel, 
inv. SIII 135787 
© Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Prentenkabinet 

XII. Praktische informatie 
 

10.03 > 02.07.2017 
www.fine-arts-museum.be 

 

Openingsuren 

dinsdag > vrijdag  |  10:00 > 17:00   
zaterdag > zondag  |   11:00 > 18:00  
gesloten op maandag en 1 mei 
 
Tarieven 

AUDIOGIDS (NL, FR, EN) INBEGREPEN  
 

€ 14,50  volwassene 
€ 12,50  senior (+65 jaar) 
€ 8  jongere (-26 jaar) 

Belgische leerkracht 
persoon met beperking en begeleider  

€ 0 kinderen -6 jaar (begeleid door een volwassene) 
Vrienden van de KMSKB, ICOM-lid, pers 
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Groepen: 
€ 10,50  volwassene (min. 15 personen) 
€ 3,50  schoolgroep (-26 jaar) 
 

Online ticketing: https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 
Tentoonstellingscommissarissen  

Frederik Leen 
Departementshoofd Moderne Kunst, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  

Francisca Vandepitte 
Conservator moderne beeldhouwwerken, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België  

Inga Rossi-Schrimpf 
Conservator werken op papier (moderne kunst), Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België 

Herwig Todts 
Conservator wetenschappelijk onderzoeker, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Antwerpen 

XIII. Contactpersonen 
 
 

Pers 
Samir Al-Haddad 
T + 32 2 508 34 08  |  M + 32 472 50 00 14 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 

 

Communicatie 

Isabelle Bastaits 
T + 32 2 508 34 09  |  M + 32 479 24 99 04          
Isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique Van Passel 
T +32 3 224 95 68  |  M +32 485 49 31 27 
veronique.vanpassel@kmska.be 

 

Birgit Pluvier 
T +32 3 224 95 67  
birgit.pluvier@kmska.be 
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XIV. Sponsors & Partners 
 

 

 

 

 

 

 

XV. Bijlagen 
 

Informatie over de tentoonstelling Pierre LAHAUT, De jaren 60 

Informatie over de tentoonstelling Angel VERGARA, From Scene to Scene 

Communicatie van onze sponsors en partners 

 


