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Persbericht 

Vrijdag 16 juni 2017 
 

 
 

Europese primeur: pilootproject “Helende kracht van kunst” 
 

Als eerste toonaangevend museum in Europa lanceren de Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten van België een proefproject rond de helende kracht van kunst: 

interdisciplinaire reflectie, wetenschappelijk werk en toetsing aan de praktijk 

vloeien samen in dit ambitieuze project. Wanneer palliatieve patiënten uit het 

palliatief en supportief dagcentrum TOPAZ in Wemmel deelnemen aan een 

toegankelijk museumbezoek met specifieke begeleiding komen theorie en 

praktijk samen. De eerste bemoedigende resultaten inzake beeldende kunst 

(schilderijen, tekeningen, beelden) zorgden voor een uitbreiding van het 

experiment naar andere vormen van kunst (performance, dans, muziek …).  

Tijdens een innovatief colloquium op dinsdag 20 juni 2017 worden de opgedane 

ervaringen afgetoetst aan verwante projecten in binnen- en buitenland. Het 

programma voorziet presentaties en panelgesprekken in de voormiddag (met o.a. 

Dirk De Wachter, Frie Leysen en Barbara Raes) en lezingen en workshops in de 

namiddag (met o.a. muzikant Mike Schmid, choreograaf Christian Bakalov, en Piet 

Van Hecke van het M HKA over alzheimer). 
 

De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van 

patiënten. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) slaan de handen in 

elkaar met IN/FINITY, een project van het dagcentrum voor supportieve en palliatieve zorg 

TOPAZ (Wemmel). 
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Eenieder die met zijn eigen eindigheid geconfronteerd wordt, kan in kunst inspiratie en 

zingeving vinden. Existentiële vragen en ervaringen kunnen via kunst (en de beleving ervan) 

een richtinggevend kader krijgen.  Kunst kan hoop, troost en schoonheid bieden  in een 

context waar dit niet evident is. Vanuit die optiek kan kunst ook in de palliatieve zorg een 

belangrijke rol spelen. 

 

De gezamenlijke ambitie is om mensen met een mentale of fysieke beperking of met een 

belangrijke behoefte aan zorg uit hun isolement te halen, door hen in dialoog te brengen 

met kunstwerken en kunstenaars. De nadruk ligt niet op de eigenlijke kunsttherapie, maar op 

wat kunst en professionele kunstenaars kunnen bijdragen aan het zorgveld. 

 

EERSTE RESULTATEN 
 

Het is in de Europese context de eerste 

keer dat op dergelijke schaal  

diepgaande reflectie plaatsvindt  rond 

helende kunst, én dat het in de 

museumpraktijk wordt toegepast. In een 

eerste fase werden patiënten uit  

palliatieve zorg uitgenodigd in de KMSKB.  

Uitzonderlijk kregen ze toegang tot de 

collecties op een sluitingsdag, onder 

deskundige en aangepaste begeleiding. 

Er werden tijdens het bezoek veel indrukken uitgewisseld opgeschreven en opgetekend.   
 

“Tijdens een eerste ontmoeting tussen de patiënten palliatieve zorg en  geselecteerde 

kunstwerken uit het museum, kwam in de eerste plaats een serene, maar hoopvolle 

interpretatie naar boven. Deze soort uitwisselingen smaken duidelijk naar meer.” 

Isabel VERMOTE, initiafneemster van  het project “Helende kracht van kunst” en 

verantwoordelijke van Museum op Maat in de KMSKB. 

 

Deze eerste stap van het pilootproject werd heel 

positief ervaren en, op vraag van de patiënten, 

volgden er nadien nog drie andere rondleidingen in 

de KMSKB (in de tijdelijke tentoonstelling Rik Wouters, 

het Magritte Museum et het Old Masters Museum). 
 

“Mijn ziekte brak vele dromen. Terug in het 

museum staan, dat hield ik niet meer voor mogelijk. 

Bij het binnenkomen kwam er een golf 

teruggevonden geluk over mij. Ik droom al van de 

volgende uitstap.”  

(een patiënt die deelnam aan het pilootproject) 
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Het project “Helende kracht van kunst” is een initiatief van de KMSKB & Matchbox en kreeg 

subsidies van het VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur (Pascal Smet). 

Het concept wordt nog uitgebreid naar andere vormen van kunst die een plaats krijgen in 

het  museum (muziek, dans, …). 
 

 

Een on-eindig project over en in de eindigheid 
 

Een ander project – “IN/FINITY” –  op initiatief van TOPAZ ging hier al verder op in. 

Professionele kunstenaars uit alle artistieke disciplines (film, dans, theater, beeldende kunst,….) 

werden uitgenodigd uit om samen met palliatieve patiënten van TOPAZ een artistiek traject 

te realiseren. Dit gebeurde  via ateliers, workshops, gesprekken, toonmomenten, studio-

bezoeken,…  

 

Filmmaker Jorge León b.v.  werkte de 

laatste weken in dansstudio ROSAS 

met palliatieve patiënten aan een 

transdisciplinaire installatie die 

plastische kunst, performance, 

fotografie, tentoonstellings- en 

podium-praktijken mengt. Samen met 

de “gasten” (zo worden patiënten in 

TOPAZ genoemd) ging León op 

zoek naar percepties van eigenheid, 

zingeving, gemeenschapsgevoel, 

kunstbeleving, dood en leven en de grens ertussen. 

 

IN/FINITY en TOPAZ ambiëren om kunst, creativiteit en cultuur in brede zin een structurele 

plek in de zorg te geven.  

 

Het project IN/FINITY kreeg 180.000 euro van de Vlaamse minister van Cultuur (Sven Gatz) en 

werkt samen met erkende kunstenaars en kunstinstellingen als Mike Schmid/Ictus, Rudi 

Meulemans, Kaaitheater/ Vera Tussing,... 

 

 

COLLOQUIUM & WORKSHOPS 
 

Tijdens een innovatief colloquium op dinsdag 20 juni 2017 worden deze beide initiatieven 

afgetoetst aan andere projecten in binnen- en buitenland. De doelstelling is andere zorg- en 

culturele instellingen te inspireren en de helende kracht van kunst te onderstrepen. 

 

Psychiater Dirk De Wachter en Barbara Raes (KASK) spreken vanuit respectievelijk de zorg- en 

de kunstensector. Werner Trio (Klara) leidt een panelgesprek met Frie Leysen (ex-
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Kunstenfestivaldesarts), Piet Van Hecke (M HKA), Margreet Melman (Care & Culture 

Nederland) en Geertrui Serneels (Solentra).  

In de namiddag kan men in de Koninklijke Musea deelnemen aan workshops en lezingen die 

kunnen inspireren hoe kunst en zorg in de praktijk met elkaar verbonden kunnen worden. 

Psychologen, museummedewerkers en kunstenaars (o.a. filmmaker Jorge León, muzikant 

Mike Schmid, choreograaf Christian Bakalov) zorgen voor een dynamische programmatie. 

 

In samenwerking met: Forum Palliatieve Zorg, TOPAZ, Matchbox, de Koninklijke Bibliotheek 

(KBR) en Br.E.L., en met de steun van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. 
 

 

KOMENDE PROJECTEN 
 

Na de succesvolle experimentele fase rond bezoeken voor palliatieve patiënten in de 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), is het de bedoeling dat het 

colloquium van 20 juni het project zowel voedt als promoot. De ambitie is om zoveel 

mogelijk andere zorg- en kunstinstellingen in België maar ook in het buitenland te inspireren.  

> In het najaar worden nog  specifieke rondleidingen aangeboden in de KMSKB (binnen 

“Museum op Maat”).   

 

> Via regelmatige ronde-tafels zal de opgebouwde expertise gedeeld worden met 

andere instellingen. 

 

> Op 25 en 26 oktober 2017 strijkt IN/FINITY neer in de KAAISTUDIO’S met een hele reeks 

activiteiten, voorstellingen, workshops, lezingen en evenementen. Jorge León praat er over 

zijn installatie/voorstelling in wording, Michael Schmid en Emi Kodama tonen het werk dat ze 

in opdracht van IN/FINITY ondernamen, Vera Tussing geeft een workshop, het fotoboek  

AND? (TOPAZ, foto’s van Jorge León) wordt officieel gepresenteerd. 

 

> Rudi Meulemans werkt verder aan een artistiek-literaire kroniek van het IN/FINITY-project, 

met tussentijdse toonmomenten. 

 

> Vera Tussing begint in december 2017 met workshops in en buiten TOPAZ. 

 

> In het najaar 2017 wordt de 6de IN/FINITY-artiest officieel voorgesteld. Die zal de lijst van de 

reeds actieve IN/FINITY-kunstenaars - Jorge Léon, Michael Schmid, Rudi Meulemans, Emi 

Kodama en Vera Tussing - vervolledigen. 

 

> Jorge Leon toont het eindresultaat van zijn installatie/performance Still Standing (werktitel) 

in oktober 2018. 

 

> In februari 2019 palmt IN/FINITY, ter gelegenheid van het einde van het driejarig project, 

Gemeenschapscentrum DE MARKTEN in voor een exhaustieve retrospectieve. Tegelijkertijd 
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wordt er vooruitgeblikt met denkpistes voor een verdere uitbouw van een kunst/zorg-

werking. 

 

VERBATIMS 
 

 “Door met de artiesten spreken, ga ik weer mijn verbeelding gebruiken. De wisselwerking 

inspireert me om iets mooi met hen te bereiken, iets waar ik trots op kan zijn.” 

(een patiënt die deelnam aan het pilootproject) 

 

“Cultuur en kunst vormen basisbehoeftes, ze halen mensen uit hun isolement”.  

“Kunst vervalt vaak in een therapeutische rol, terwijl ze veel meer kan betekenen in de 

zoektocht naar zingeving en welbevinden. Het is niet de bedoeling dat de kunstenaar de 

patiënten louter helpt, maar wel dat ze écht met elkaar in dialoog gaan.” 

Julie Rodeyns, IN/FINITY / Matchbox 

 

“Een museum bezoeken heeft een andere finaliteit dan dan bij een psycholoog te rade gaan. 

In het museum kijken mensen ongedwongen en met een andere blik naar kunst en kunnen ze 

via kunst nadenken over leven en dood. Ze kruipen uit hun cocon en kunnen de geest 

vrijmaken.” 

Isabel Vermote, initiatiefneemster van het project “Helende kracht van kunst” en 

verantwoordelijke van Museum op Maat in de KMSKB 

 

“De helende kracht van kunst raakt ons allemaal, bewust of onbewust. Het gaat van even op 

de pauzeknop drukken tot het draagbaar maken van moeilijke kantelmomenten in ons leven. 

Kunst laat mensen nadenken en biedt een andere taal voor wat niet altijd te verwoorden of 

aanvaarden valt.” 

Isabel Vermote, initiatiefneemster van het project “Helende kracht van kunst” en 

verantwoordelijke van Museum op Maat in de KMSKB 

 

“Het verschil met kunst therapie is dat er geen therapeutische doel  is. In een zorgrelatie is er 

altijd een ongelijke positie tussen zorgverlener en patiënt.  Artiest en deelnemers gaan in 

een artistiek traject gelijkwaardig participeren" 

Magrit De Maegd, IN/FINITY / TOPAZ 

 

“Kunst draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van patiënten. Het pilootproject 

Helende Kracht van Kunst is hier een mooi voorbeeld van en slaat een belangrijke brug 

tussen de zorg- en de cultuursector in onze stad.”  

“Zorgverlening gaat verder dan medische zorg an sich. Kunst en cultuur kunnen hiertoe 

bijdragen en de pijn verzachten. Musea zijn geen hermetisch afgesloten plekken, een klein 

project kan een grote impact hebben in iemands individueel verhaal. We moeten daarom 

dit soort projecten blijven ondersteunen vanuit onze Erfgoedcel.” 

Pascal Smet, Brussels minister bevoegd voor Erfgoed in de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 
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"Uit kunstuitingen kan je soms meer over het menselijk lijden leren dan uit een psychiatrische 

publicatie” 

Bron: interview Dirk De Wachter met David vzw op 31 mei 2016 

 

“Natuurlijk kan kunst de wereld niet redden, kunstenaars zijn ook maar wroetende mensen”. 

Kunst hoeft niet per se te dienen om depressieve mensen beter te maken. Dan zitten we op 

het terrein van de creatieve therapie, wat ook kan natuurlijk. Maar kunst is nog veel breder. Ik 

zie kunst, net zoals andere aspecten van de maatschappij, deel uitmaken van wat ik noem 

“Engagez-vous”. Kunst toont iets waarachtigs. De essentie is engagement, verbinding, 

mensen die iets uitspreken, die iets doen, die in de wereld iets betekenen. Kunst brengt 

mensen samen, maakt mensen bewust van dingen, spreekt mensen aan op manieren die een 

gewoon gesprek niet kan.  

Bron: interview Dirk De Wachter met David vzw op 31 mei 2016 

 

 “Om te kunnen zorgen moet er tijd gemaakt worden. Tijd in tijden waar niemand tijd heeft 

voor niets. Dus ook geen tijd om niets te doen.  

Bewust niets doen en tijd maken zonder agenda, zonder exacte doelstelling, leidt tot de 

meest creatieve en inspiratievolle momenten.” 

Barbara Raes 

 

“Zorg dragen voor het cultuurlandschap is zorg dragen voor het menselijk kapitaal, of liever 

de mensen, en de condities waarbinnen die moeten werken.” 

Barbara Raes 

 

“Etymologisch komt het woord 'cureren' van het latijns curare, wat betekent zorg dragen, 

genezend behandelen. Met zoveel rondlopende curatoren moeten wij wel een 

zorgsector zijn.” 

Barbara Raes 

 

PERSBEELDEN 

Download-link:  
http://down.fine-arts-museum.be/helendekunst.zip   

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

> webpagina “Helende kracht van kunst”: 

https://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2017/06/20/de-helende-kracht-van-kunst  

> de volledige programmatie van 20.06.2017: 

https://www.fine-arts-museum.be/uploads/events/files/programmatie_helendekunst_20juni.pdf  

> de biografieën van de sprekers: 

https://www.fine-arts-museum.be/uploads/events/files/bios_helendekunst.pdf  

> beschrijving van de workshops: 
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https://www.fine-arts-museum.be/uploads/events/files/workshops_helendekunst.pdf  

> online inschrijvingsformulier: 

https://conference.fine-arts-museum.be/  

 

#HelendeKunst    @FineArtsBelgium 

 

> webpagina IN/FINITY: 

http://in-finity.be  

 

> event kaaitheater oktober 2017 

https://www.kaaitheater.be/nl/infinnity  

https://www.kaaitheater.be/nl/agenda/forever-kids-6-8j  

 

> webpagina Matchbox vzw 

matchbox.website  

 

CONTACTPERSONEN 
 

 

KMSKB 
 

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 
 

Project  ‘Helende kracht van Kunst’ / Museum op Maat 

Isabel Vermote 

T + 32 2 508 33 61  |  M + 32 479 24 99 04          

Isabelle.vermote@fine-arts-museum.be 
 

IN/FINITY  +  MATCHBOX 
 

Julie Rodeyns 

M + 32 473 74 39 17 

julie@matchbox.email 
 

IN/FINITY  +  TOPAZ 
 

Magrit De Maegd 

M + 32 478 38 93 23 

gust.magrit@gmail.com 


