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Persbericht 

7 april 2016 
 

De KMSKB in de top 100 kunstmusea 
 

Met 767.355 bezoekers in 2015, bevinden de Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten van België (KMSKB) zich in de top 100 van de meest 

bezochte kunstmusea ter wereld. 

In het net gepubliceerde rapport van The Art Newspaper zorgt dit 

recordaantal bezoekers ervoor dat de KMSKB wereldwijd op de 82e 

plaats staan. De KMSKB staan ook in de top 50 meest bezochte 

kunstmusea in Europa. In België blijven ze de eerste culturele instelling. 
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Een recordaantal bezoekers 
 

De KMSKB noteerden – met hun 767.355 bezoekers – een verhoging van het 

bezoekersaantal met 12,5% in vergelijking met 2014 (682.130 bezoekers). Het succes 

van de tijdelijke tentoonstellingen, een uitgebreid aanbod aan activiteiten en de 

dynamische collecties verklaren dit uitzonderlijk record aan bezoekers. 

 

1. Het succes van tijdelijke tentoonstellingen 

Twee belangrijke tijdelijke tentoonstellingen zetten de programmatie van de KMSKB 

in 2015 in de kijker. 

De Marc Chagall retrospectieve met meer dan 200 werken uit de grootste musea ter  

wereld (MoMa, Tate, MET, Centre Pompidou, …) verwelkomde 150.840 bezoekers in 

amper 4 maanden tijd. 
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Waar de Chagall retrospectieve alle records qua bezoekers brak, getuigde de 

tentoonstelling  “2050. Een korte geschiedenis van de toekomst” van een bijzonder 

innoverende aanpak. Schilderijen, beelden, foto’s, installaties en digitale 

kunstwerken: meer dan 70 hedendaagse kunstwerken gingen de dialoog aan met 

het publiek over de grote maatschappelijke problemen van deze tijd. Met als  

achtergrond verschillende visies op de toekomst; de horizon: het jaar 2050.  

Deze tentoonstelling,  uitgewerkt in samenwerking met het Louvre, is nu te zien in het 

Palazzo Reale in Milaan (> 29.05.2016). 

 
2. Een uitgebreid aanbod aan activiteiten 

Talrijke activiteiten werden aan deze tentoonstellingen gekoppeld: een 

lezingencyclus, colloquia, rondleidingen, stages etc. Nieuwe initiatieven konden 

ook rekenen op de belangstelling van het publiek, zoals de creatieve kinderateliers, 

de debat-rondleidingen en de  “meet the artist” momenten waarop het publiek 

persoonlijk kennis maakte met bekende namen uit de hedendaagse kunst (Olga 

Kisseleva, Thu Van Tran, Maarten Vanden Eynde, David Altmejd,…). 

Anderzijds – en dit is een première! – bood een gulle mecenas en “Vriend van het 

Museum” Belgische scholen 100 gratis rondleidingen aan! Meer dan 1.386 leerlingen 

konden zo hun toekomstvisie toetsen aan de creaties van hedendaagse kunstenaars. 

 

Andere originele activiteiten verrijkten de museumbeleving:  

 

Sinds maart 2015 wordt er, om de twee weken, yoga georganiseerd in de 

museumzalen zelf. Monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal voor het 

museum gemaakt, bieden het meditatieve kader voor de yogalessen, die voor 

iedereen (beginners en gevorderden) toegankelijk zijn.  

 

Boven de gratis toegang op elke eerste woensdag van de maand zijn er gratis 

rondleidingen (“free guides”) in de verschillende collecties van het museum. Een 

samenwerking met o.a. de ULB en VUB laat toe om studenten in de 

kunstgeschiedenis te betrekken in dit project.  

(Deze activiteit wordt gratis aangeboden dankzij de steun van het Fonds René Boël) 

 

Als baanbrekers op het gebied van activiteiten “op maat”, bieden de KMSKB 

geleide bezoeken voor blinden en slechtzienden, voor doven en slechthorenden 

en andere kwetsbare groepen aan.  

In samenwerking met verenigingen van vluchtelingenhulp konden Syrische en 

Iraakse kunstenaars eveneens de rijke collecties van de KMSKB ontdekken.  
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De “Midis de la poésie” en de “Midis du cinéma” zetten hun rijke programmatie 

voort op dinsdagen en donderdagen tijdens de lunchpauze. Deze formule trekt 

zowel trouwe bezoekers als nieuwe geïnteresseerden aan. 

 

3. Dynamische collecties 

De collectie van het Fin-de-Siècle Museum verandert elke 6 maanden, dankzij haar 

partners, de opstelling van haar dynamische verzameling. Elk semester worden op 

die manier honderden grafische werken, foto’s, objecten en documenten 

vervangen in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België, de 

Koninklijke Muntschouwburg, de Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Cinematek, 

Belfius, de Biblioteca Wittockiana, de Koning Boudewijnstichting en het 

Conservatorium van Brussel. Zo kan het publiek tijdelijke bruiklenen of fragiele 

kunstwerken die zelden tentoongesteld worden,  ontdekken. Op dit ogenblik zijn 

dat unieke werken van Rops, Degas, Renoir, Mellery, Delville, Gauguin, Van Gogh, 

Signac, Munch, Toulouse-Lautrec, Meunier,… 

 

Het Magritte Museum kent eveneens een regelmatige wisseling van zijn collectie 

om het publiek onophoudelijk nieuwe facetten van het werk en het leven van de 

kunstenaar te laten ontdekken. In 2015, tijdens de twee grote Magritte 

tentoonstellingen in Japan, ontving het museum, naast zijn grote eigen collectie ter 

plaatse, ook werken uit het Museum van Elsene, van de MAC’s (Grand-Hornu), van het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen (KMSKA), van de Belfius 

Bank, van AG Insurance, van de ULB en van de Franstalige Gemeenschap van België. 

Het San Francisco Museum of Modern Art had eveneens een symbolisch doek van 

Magritte “Persoonlijke waarden” (1952) uitgeleend tot september 2015. Een selectie 

van surrealistische meesterwerken van de KMSKB collectie kwam het oeuvre van 

René Magritte vervolledigen. Werken van Giorgio de Chirico, Max Ernst, Francis 

Picabia en Paul Delvaux omringden Magritte zijn oeuvre in de context van het 

internationale surrealisme. Voor 2016 is een volledig nieuwe presentatie voorzien op 

basis van nieuwe uitzonderlijke internationale bruiklenen. 

 

Het Old Masters Museum verwelkomde vorig jaar uitzonderlijke stukken zilverwerk 

die door Rubens geïnspireerd zijn. Deze bruikleen van het Fonds Pierre en Colette 

Bauchau, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, vergezelde een nieuwe 

ophanging van achttien originele olieverfschetsen van Rubens uit de KMSKB 

collectie.  
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Mooie perspectieven voor 2016 
 

Ondanks de recente gebeurtenissen in Brussel, blijft het publiek vol passie naar onze 

musea komen. Naast de nieuwe veiligheidsmaatregelen (veiligheidsportieken, 

metaaldetectoren, opleiding van het personeel, …), spoorden ook de vele warme 

steunbetuigingen om onze deuren snel te heropenen. Voor velen is het museum een 

belangrijke symbool tegen intolerantie. 

 

Het programma van komende maanden: 
 

• Van Floris tot Rubens. Meestertekeningen uit een Belgische 

privéverzameling (>15.05.2016)  

• Andres Serrano. Uncensored Photographs (>21.08.2016) 

• Andres Serrano: Denizens of Brussels (>30.04.2016) 

• Bruegel, Unseen Masterpieces 

• David Altmejd: Reuzen (>21.08.2016) 

• Hubert (>17.04.2016) 

 

 

LINKS 
 

>  THE ART NEWSPAPER « Visitors figures 2015 » Speciaal rapport 

>  Illustraties van de KMSKB 

 

CONTACTPERSONEN 
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Samir Al-Haddad 

T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 

Museumstraat 9   |   1000 Brussel 

samir.al-haddad@fine-arts-museum.be
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Isabelle Bastaits 

T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          

Museumstraat 9   |   1000 Brussel 

isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 


