
 CARNET VAN DE VRIENDEN 

  HERFST > WINTER 2019 



Raadpleeg de website www.becomeafriend.be waar u  
alle inlichtingen vindt over evenementen, activiteiten en voordelen  
voor de Vrienden!

Verantwoordelijke uitgever 
Christiane Waucquez 
Museumstraat 9, 1000 Brussel

Contact
De Vrienden van de KMSKB
Museumstraat 9, 1000 Brussel
T +32 (0)2 511 41 16
friends@fine-arts-museum.be / www.becomeafriend.be

 BecomeafriendBecomeafriend

Grafische vormgeving  
www.indekeuken.org

Het carnet werd gerealiseerd en gedrukt met de steun van Treetop. 



 3

 BESTE VRIENDEN, 

We zijn verheugd om u het vernieuwde ontwerp van ons carnet voor te 
stellen dat het lezen en raadplegen ervan hopelijk zal vergemakkelijken. 
Alle activiteiten die voor u zijn georganiseerd, worden samengevat in 
het begin van het carnet, beginnend met de nocturne “Dali-Magritte. 
Twee iconen van het surrealisme in dialoog” (zie p. 4-5) tot het succes van de 
zeer gevarieerde en fascinerende reizen (zie p. 10-14). Naar goede gewoonte 
bieden wij van september tot februari 6 activiteiten More For Friends (p. 6-7) 
aan. Wanneer u geregistreerd bent voor een van deze activiteiten en het 
uiteindelijk niet mogelijk is aanwezig te zijn, gelieve dan onze vrijwilligers 
zo snel mogelijk te verwittigen via friends3@fine-arts-museum.be. Dit laat 
ons toe om uw plaats aan te bieden aan een andere Vriend. Het is vanaf 
nu mogelijk om u in te schrijven voor het circuit hedendaagse kunst lente- 
zomer 2020 (p. 8-9). Wacht zeker niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt.
Dit najaar wordt in het museum (p. 26) een uitzonderlijke tentoonstelling 
georganiseerd ter gelegenheid van de 10e verjaardag van het Magritte 
Museum, genaamd “Dalí & Magritte. Twee iconen van het surrealisme in 
dialoog” (p. 20-21) van oktober tot februari. U hier een 80-tal werken van 40 
instellingen en privécollecties bewonderen.
De Japanse kunstenares Chiharu Shiota, die haar land 
vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië in 2015, zal in de 
Bernheimzaal een indrukwekkende installatie “Me somewhere 
else” tentoonstellen. (p. 22-23) Om de 450e verjaardag van de dood van 
Bruegel te herdenken (p. 25), wordt een nieuwe audiogids Old Masters 
aangeboden aan onze bezoekers. De Bruegel Box zal worden 
uitgebreid met twee nieuwe studies van het werk van de kunstenaar 
en de Bruegel-kamer krijgt een opfrisbeurt. Beste vrienden, jullie zijn 
de belangrijkste ambassadeurs van onze fantastische musea en een 
onmisbare steun voor hun goede werking (zie p. 16-17). Volgend jaar viert 
onze vereniging haar 50-jarige bestaan en we hebben u nodig om ons 
project  verder te zetten. (p. 18-19) We willen ook graag 
onze 103 vrijwilligers (p. 15) bedanken voor het uitstekende werk dat ze 
leveren voor de verschillende afdelingen van het museum!
Nogmaals enorm bedankt voor uw steun en tot binnenkort in onze musea.

 HET TEAM VAN BECOMEAFRIEND 



Nocturne 

van de Vrienden 

24.10 2019 
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De inschrijving gebeurt door overschrijving  
van 10 € (20 € voor niet-leden) op rekening  
BE 46 3100 4042 4636 /BBRUBEBB met  
vermelding van naam, nummer lidkaart,  
datum, uur en taal (F of NL).

Betaling voor 18 oktober 2019 (u ontvangt  
geen bevestiging en bij afwezigheid geen  
terugbetaling).

Donderdag  24.10 2019  om  17:30 & 19:00

   Ingang via Magritte museum, Koningsplein 1, 1000 Brussel

Voor het eerst worden de relaties en de wederzijdse 
beïnvloeding tussen de twee grote kunstenaars van 
het surrealisme aan het licht gebracht. 

Kom de meer dan 80 unieke werken ontdekken 
afkomstig van een 40-tal privé-instellingen en 
collecties over de hele wereld.

DALÍ & MAGRITTE  
TWEE ICONEN VAN HET  

SURREALISME IN DIALOOG

RONDLEIDINGEN GEVOLGD 
DOOR EEN DRINK
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Zaterdag 21.09 2019 14:30 PARCOURS KUNST & 
 MENSENRECHTEN DOOR DE COLLECTIES VAN DE MUSEA 
15 plaatsen beschikbaar in het FR en 15 in het NL (indien 
 voldoende inschrijvingen, min. 10) 

Donderdag 24.10 2019 17:00 & 19:00 NOCTURNE VAN DE 
VRIENDEN 
De inschrijving voor de nocturne gebeurt door de betaling 
van 10 € per persoon (20 € voor niet-leden) op rekening  
BE46 3100 4042 4636/BBRUBEBB met vermelding van naam,  
lidkaartnummer, datum, tijd en de gekozen taal (NL of FR) zie p. 4-5

Zondag 10.11 2019 11:00-12:45 BEZOEK LEZINGEN  
“WAT ZEI DALÍ?”
Bezoek-lezingen in de tentoonstelling, door een trio gidsen: 
Inès della Calle, Jack Ghosez & Myriam Dom in ensceneringen 
geïnspireerd door Dalí & Magritte. 15 plaatsen aangeboden 

Zondag 01.12 2019 14:30 RONDLEIDING VAN DE BRANCUSI- 
TENTOONSTELLING * (FR) in het kader van Europalia 
 Roemenië – Bozar 
*  Inschrijving voor dit bezoek gebeurt door de betaling van  

6 € op rekening BE46 3100 4042 4636 / BBRUBEBB met vermel-
ding van uw naam en lidkaartnummer en taal (NL of FR) geen 
terugbetaling in geval van afwezigheid. 20 plaatsen max

More  
for  

Friends
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Reserveren is vereist via friends3@fine-arts-museum.be of per 
post aan de Vrienden van de MRBAB – Museumstraat 9,  
1000 Brussel, met vermelding van uw naam, activiteit, datum, 
aantal personen en lidkaartnummer. De eerste inschrijvers 
worden het eerst bediend.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de activiteiten 
plaatsvinden zoals gepland, maar ze kunnen worden gean-
nuleerd wegens omstandigheden buiten onze wil.
Gezien het succes van onze activiteiten (wachtlijst) verzoeken 
wij onze geregistreerde leden om ons zo snel mogelijk  
op de hoogte te stellen in geval van afwezigheid via  
friends3@fine-arts-museum.be

Dinsdag 28.01 2020 11:00 BRAFA 
30 plaatsen aangeboden

Zaterdag 01.02 2020 14h30 RONDLEIDING DOOR DE 
 TENTOONSTELLING DALÍ & MAGRITTE (FR) 
Maximaal 15 leden in het FR en 15 NL (indien voldoende 
inschrijvingen, min. 10)

 MET DANK AAN  

 ONZE PARTNERS! 
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Circuit
hedendaagse

kunst  



 9

À chaque siècle son art, 
à l’art la liberté 
Gustave Klimt

U wilt hedendaagse kunst ontdekken in het gezelschap van 
onze fantastische gids Jean-Philippe Theyskens? Dan leest u 
de juiste pagina! 

Kom een zaterdagnamiddag per maand van 14:30 tot 17:00 
in Brussel hedendaagse kunst ontdekken. De rondleidingen 
worden enkel in het FR gegeven, maar zijn toegankelijk voor 
iedereen!

De bezoeken worden te voet of met het openbaar vervoer 
afgelegd en zijn voorbehouden aan de Vrienden in orde 
met de betaling van hun lidmaatschap.
Inschrijving vereist via friends3@fine-arts-museum.be.  
Na betaling op rekening BE46 3100 4042 4636/BBRUBEBB –  
met melding circuit art contemporain, naam en lidkaartnummer, 
wordt de inschrijving bevestigd.
Prijs > 75 € voor 5 zaterdagen 

 RESERVEER SNEL VOOR HET CIRCUIT  

 LENTE-ZOMER 2020! 

   Data 15.02, 14.03, 25.04, 16.05 & 13.06 2020
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Reizen &  
uitstappen   

10.10 2019 > HET MUSEUM DE REEDE IN ANTWERPEN EN KANAAL  
IN WIJNEGEM
Ref. 3331 – 90 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
Het nieuwe De Reede museum, opgericht door de Nederlandse verza-
melaar Harry Ruten, is gewijd aan de grafische kunst en bezit uitzon-
derlijke werken van Goya, Rops en Munch maar ook van  Evenepoel, 
Tytgat, Wouters, van de Woestijne... Kanaal, aan de oevers van de 
Maas, is een ambitieus project van de Belgische  kunstverzamelaar 
Axel Vervoordt. De imposante bakstenen gebouwen van een voorma-
lige gindistilleerderij huisvesten collecties van Griekse, Romeinse en 
Egyptische antiek, meubels, Aziatische kunst en hedendaagse kunst.

15>20.10 2019 > PORTO EN DE DOUROVALLEI
Ref. 3320 – 1 695 € (vlucht, bus, verblijf in halfpension, ingangen en 
begeleiding)
Het authentieke Porto met zijn opmerkelijke middeleeuwse en 
barokke erfgoed zette de 21ste eeuw krachtig in met de  opening 
van het Museum voor Moderne Kunst van de Fundação de  Serralves 
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en Casa de Música de Alvaro Siza Vieira. De middeleeuwse stad 
 Quimarães en het uitbundige naburige Braga betoveren. De 
 Dourovallei heeft één van de mooiste terrasvormige wijngaarden 
ter wereld. Ze strekken zich uit over een diepe vallei waar u quinta’s 
(typische huizen), oude paleizen en kloosters kan ontdekken.

09.11 2019 > REMBRANDT EN VELASQUEZ IN AMSTERDAM
Ref. 3330 – 125 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
Ter gelegenheid van het Rembrandt-jaar presenteert het 
 Rijksmuseum, in samenwerking met het Prado, een tentoonstelling 
over de gouden eeuw van Spanje en Nederland in confrontatie met 
Rembrandt, Velázquez, Vermeer, De Ribera, Frans Hals en Zubarán. 
Het museum De Lakenhal in Leiden onthult een prachtige renovatie 
met de tentoonstelling “Young Rembrandt” gewijd aan de eerste 
werken van de meester, waaronder “The Man in Oriental Costume” 
uit 1632 in bruikleen van The Metropolitan Museum in New York.

02>09.12 2019 > HET LOUVRE ABU DHABI, DUBAI EN OMAN // 3e reis
Ref. 3282 – 3 150 € (vlucht, bus, verblijf in volpension, ingangen en 
begeleiding)
Op het natuurlijke eiland Saadiyat opende het Louvre Abu Dhabi zijn 
deuren in een prachtig gebouw van Jean Nouvel dat een plaats van 
dialoog tussen beschavingen en culturen in het Westen, het Midden- 
Oosten en Azië vormt. De verzameling met werken in bruikleen van 
acht Parijse musea brengt het Arabische land een cultuurvorm onts-
taan uit het Europa van de Verlichting. In Dubai concurreren archi-
tecten in durf en virtuositeit. De reis gaat verder door het Sultanaat 
van Oman waar de tijd is gestopt, met de ontdekking van Nizwa, de 
oude hoofdstad van het land, en Muscat, een koninklijke, versterkte 
stad tussen de Arabische Zee en de Golf van Oman.

14>15.12 2019 > GROTE TENTOONSTELLINGEN IN LONDEN
Ref. 3338 – 595 € (Eurostar, bus, ingangen en begeleiding)
Een bloemlezing van prachtige tentoonstellingen om het jaar in het 
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feeërieke Londen te eindigen! Rembrandts light in de Dulwich Picture 
Gallery, Pre-Raphaelite Sisters: modellen, kunstenaars, muzen in de 
National Portrait Gallery, Lucian Freud: The Self Portraits aan de 
Royal Academy of Arts en Gauguin Portraits in de National Gallery.

17.02 2020 > VAN EYCK IN GENT
Ref. 3381 – 90 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
De tentoonstelling “Van Eyck. Een optische revolutie” in het 
Museum voor Schone Kunsten in Gent brengt een groot deel van 
het werk van de Vlaamse meester bij elkaar. Het gaat om de geres-
taureerde buitenluiken van “De aanbidding van het Lam Gods”, die 
samengebracht zullen worden met andere werken van de kunstenaar 
maar ook van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, 
Spanje, Frankrijk en Italië. Een wandeling door de stad “ten tijde van 
de hertogen van Bourgondië” zal de dag compleet maken.

17>22.03 2020 > CASTILIË EN LEÓN 
Ref. 3388 – 1 595 € tot 31/10 en 1695 € nadien (vlucht, bus,  verblijf in 
halfpension, ingangen en begeleiding)
Het is in Burgos, León, Segovia, Salamanca dat enkele van de 
mooiste kathedralen van Spanje werden gebouwd. Wallen, kastelen 
uit de tijd van de Reconquista, kerken en kloosters gesticht door 
koningen, paleizen die zijn gebouwd door aristocraten die hun 
fortuin verdienden in de lakenindustrie, zijn allemaal overblijfselen 
uit een ongewoon verleden. Valladolid, de voormalige hoofdstad van 
het koninkrijk, heeft een nationaal museum dat gehuisvest is in een 
voormalig college van theologie van de vijftiende eeuw met een rijke 
collectie polychrome houtsculpturen uit de 13e tot de 18e eeuw.

22>25.04 2020 > RAFAËL IN ROME 
Ref. 3390 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in 
 halfpension, ingangen en begeleiding)
De prestigieuze tentoonstelling van de Quirinale gewijd aan 
Rafaël, ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn dood, zal de 
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 gelegenheid zijn voor een reis naar Rome in de voetsporen van een 
van de meest getalenteerde schilders van zijn tijd. We bezoeken zijn 
 grafmonument in het Pantheon maar ook zijn beroemde werken, 
zoals de Sibyllen van Santa Maria della Pace, de opstelling van 
Christus van de Galleria Borghese, de fresco’s van de Farnesina en 
natuurlijk de “stanze” van de Vaticaanse Musea ...

13>16.05 2020 > UITSTAP IN ÎLE-DE-FRANCE
Ref. 3391 – Prijs overeen te komen (bus, verblijf in halfpension, 
ingangen en begeleiding)
In het authentieke dorp Auvers-sur-Oise zullen we in de voetsporen  
treden van Van Gogh en Charles-François Daubigny. In Milly-la- Forêt zal 
het mooie huis uit de zeventiende eeuw van Jean  Cocteau onze aan-
dacht opeisen met zijn collectie schilderijen van  Picasso, Modigliani, 
Buffet... en de kapel Saint-Blaise-des-Simples  “getatoeëerd” door de 
veelzijdige, getalenteerde schrijver. In het hart van Milly-la-Forêt 
zullen we de “Cyclop” van Jean Tinguely ontdekken. We bezoeken 
ook het kasteel van Vaux-le-Vicomte dat Lodewijk XIV het idee gaf 
om Versailles te bouwen en het charmante middeleeuwse stadje 
Provins dat opmerkelijk goed bewaard is gebleven.

01>06.06 2020 > CALABRIË, HET ANDERE GRIEKENLAND
Ref. 3392 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in 
 halfpension, ingangen en begeleiding)
Met zijn middeleeuwse steden uitkijkend op een kristalheldere zee, 
 grandioze landschappen zoals dat van het Sillamassief, heeft Calabrië 
het allemaal. In het oude centrum van Cosenza aan de hellingen van 
de Monte Pancrazio, gedomineerd door een Normandisch kasteel, 
wapenschilden, torentjes en smeedijzeren balkons, adellijke slapende 
huizen, herinneren nostalgisch aan de schitterende tijden van het 
“Athene van Calabrië”.  Reggio Calabria bezit een prachtige  Libertywijk, 
een lungomare (wandelpromenade) omringd door palmbomen, een 
echte  “Promenade des Anglais” tegenover de Straat van Messina en 
vooral een opmerkelijk Nationaal Archeologisch Museum van het Grote 
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 Griekenland, onlangs gerenoveerd, om de beroemde bronzen beelden 
van Riace van Ve tentoon te stellen.

September 2020 > CHICAGO 
Ref. 3392 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in 
 halfpension, ingangen en begeleiding)
Chicago is een openluchtmuseum voor moderne architectuur en 
beschikt over enkele van de rijkste kunstcollecties ter wereld in 
prestigieuze museuminstellingen, waaronder impressionisten van 
het Art Institute, Rodin, Moore en Matisse in het Smart Museum 
of Picasso, Miró, Chagall en Dubuffet in the Loop. Een excursie 
in de buurt van Oak Park biedt u de mogelijkheid om de prachtige 
huizen van Frank Lloyd Wright te bewonderen. De Millennium Park 
Gardens onthullen fonteinen, monumentale sculpturen evenals het 
buitengewone Jay Pritzker Pavilion van Frank Gehry.

IN VOORBEREIDING

Oktober 2020 > HET INTERNATIONAAL MUZIEKFESTIVAL 
 CARTHAGO EN DE ONTDEKKING VAN TUNESIË  
November 2020 > CÁDIZ EN DE WITTE DORPEN 
December 2020 > DE GROTE TENTOONSTELLINGEN IN PARIJS

Voor de eendaagse uitstappen, inschrijving verplicht via mail  
marie.eve@preference.be of per brief (Preference Travelteam, 
Abdijstraat 77 te 1050 Brussel) met vermelding van naam, referentie 
uitstap, aantal deelnemers en bedrag. 
Betaling via overschrijving op het nummer KBC van Preference- 
Travel Team: IBAN BE92 7440 6349 9223 – SWIFT/BIC: KREDBEBB met 
 vermelding van de referenties.

Voor de reizen contacteer Marie-Eve Rosmant 
T +32(0)2 647 30 00  
E-mail marie.eve@preference.be
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Agnes Alba Alexandra Alexia Anabela  
Andrea Anne Anne-Marie Anne-Mieke  

Annick Annie Arlette Barbara Bernadette 
 Brenda  Brigida Caroline Catherine Chantal Chris 
 Christel  Christian Christiane Christl Claire Claude 

Daniel Denise Dominique Donatella Dorota  
Eline Elisabeth Fatuma Françoise Geneviève 

Gilbert Gisèle Gudrun Hayley Hugo Huguette 
Ingrid Jacqueline Jacques Jeanine Jeannine 

Jenia John Judith Karin Katelijne Katinka  
Kerstin Lina Lyva Magali Marie-Jeanne 

 Marie-Jo  Marijke Marjan Marjoleine Martin 
Miche Michel Monique Muriel Nadia Nicole 

Oana Paul Paule Philippe Pierre Régine Renée  
Rita Suzanne Sylvie Thérèse 

Dank aan onze vrijwilligers
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De Vrienden van de Musea hebben gratis toegang tot de  
6 musea, maar wat nog belangrijker is: ze zijn een 
 onontbeerlijke pijler van een instelling die de mooiste 
verzameling kunstwerken in België huisvest. De vereniging 
verdient het maximale steun te genieten.

De Vrienden bieden belangrijke steun aan de musea in 
verschillende domeinen.

 WAT DOEN DE VRIENDEN? 

   Het beheer van het werk van bijna 100 vrijwilligers die 
 zorgen voor de ontvangst van bezoekers in het forum, 
ondersteuning in de museumshops, in het archief, de 
bibliotheek en het beheer van het kantoor van de 
 Vrienden.

   Het jaarlijks aanbod van gratis rondleidingen door 
 tijdelijke tentoonstellingen aan meer dan 3.000 leerlingen 
in het basis- en secundair onderwijs.

De Vrienden   
steunen  

de musea 
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   Het verlenen van financiële steun voor de publicatie van 
het boek “File au musée” (Phileas en Autobulle), gidsen 
“Een museum in een notendop Old Masters”, “Fin-de-siè-
cle”, citaten van Magritte, e.a.

   Het verlenen van financiële steun voor de ontwikkeling 
van de Digital Experience: de multimediale tafel in het 
Forum en de cilinder met projectoren in de Patio.

   De financiering van de aankoop van kunstwerken: het werk 
“Magritte” van Marcel Broodthaers, het beeld “Untitled 
12’ (Bodybuilder) van kunstenaar David Altmejd, Angel 
Vergara’s “From scene to scene”.

   Het aanbieden van gratis rondleidingen via het René Boël 
Fonds aan bezoekers elke eerste woensdag van de maand.

   De financiering van bepaalde uitrusting in het museum 
(verlichting werk van Jan Fabre, bankstellen en tapijten in 
zaal Bernheim, e.a.).

   De financiering en ontwikkeling van een interactief appa-
raat, een innovatief concept (zie p. 18-19), dat de 6 musea en 
hun meesterwerken voorstelt, project “Kunstmétrod’art” 
dat zal ingehuldigd worden in oktober 2020.

De Vrienden vormen een belangrijke schakel tussen de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het 
publiek om de collecties, tentoonstellingen en activiteiten 
bekend te maken aan vrienden en kennissen.

 DANK VOOR UW STEUN. WIJ HEBBEN U NODIG! 
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op weg naar 2020!
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In 2020 vieren we het 50-jarige bestaan van de vereniging 
van de Vrienden van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België, de educatieve diensten en de 20 jaar 
van de dienst Digitaal museum.

Mobiliteit in onze hoofdstad is een “hot topic”. Een van de 
gemakkelijkste manieren om zich te verplaatsen is het 
 openbaar vervoer: metro, trams, bussen.
Om de Belgische kunstgeschiedenis te begrijpen, kunt u 
binnenkort de metro nemen!

We hebben beslist om 15 metrolijnen te creëren die u virtueel 
meenemen doorheen de sublieme collecties van ons 
museum van de vijftiende tot de eenentwintigste eeuw.  
U kunt zelfs via een web-app een eigen metrolijn aanmaken 
en de beste zullen een beloning ontvangen!
 

   Dit ambitieuze project wordt in oktober 2020 ingehuldigd! 

We hebben uw hulp nodig! Blijf in contact, neem nieuwe 
vrienden mee of doneer (fiscaal aftrekbaar) op de rekening 
BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB – Fonds van de Vrienden – 
communicatie: 2020-Artworks 

 ENORM BEDANKT VOOR UW WAARDEVOLLE  

 EN ONMISBARE STEUN! 
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11.10 2019 > 09.02 2019

Dalí & Magritte  
Twee iconen van het surrealisme in dialoog 

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
wijden een uitzonderlijke tentoonstelling aan Salvador Dalí 
en René Magritte. Voor het eerst worden de relaties en de 
wederzijdse beïnvloeding tussen de twee grootste iconen 
van het surrealisme aan het licht gebracht.

Salvador Dalí en René Magritte ontmoetten elkaar in het 
voorjaar van 1929 in Parijs, in gezelschap van de grote 
namen van de artistieke avant-garde. In augustus van het-
zelfde jaar verbleef Magritte, op uitnodiging van Dalí,  

Deze herfst in het museum
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in Cadaqués, de thuishaven van de Catalaanse schilder. Deze 
surrealistische zomer – ook in aanwezigheid van Eluard, Miró 
en Buñuel – zal bepalend zijn. Dalí en Magritte streven ernaar 
de werkelijkheid uit te dagen, onze ogen te doen twijfelen en 
onze zekerheden op losse schroeven te zetten. De twee sur-
realisten getuigen van een fascinerende nabijheid, ondanks 
zeer verschillende creaties en persoonlijkheden. Uiteindelijk 
zullen hun wegen ook scheiden. De tentoonstelling onthult hun 
persoonlijke, maar ook filosofische en esthetische relaties 
doorheen meer dan 80 schilderijen, sculpturen, foto’s, teke-
ningen, films en archiefstukken afkomstig uit meer dan 40 inter-
nationale musea en privécollecties. Breid uw surrealistische 
ontdekking verder uit door de nieuwe tentoonstelling van het 
Magritte Museum te ontdekken, die een selectie toont van de 
grootste collectie ter wereld van werken van René Magritte.
Curator: Michel Draguet, directeur-generaal van de KMSKB 

   Interactieve ruimtes laten bezoekers creatief, speels en 
zorgvuldig experimenteren met het oeuvre van  
René Magritte en Salvador Dalí.  
Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het 
kader van deze prestigieuze tentoonstelling. 

Voor alle praktische inlichtingen consulteer de website van 
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2019/

   More for Friends 
> Donderdag 24.10 2019 17:30 & 19:00 NOCTURNE VAN  
DE VRIENDEN (zie p. 4-5)  

> Zaterdag 10.11 2019 11:00-12:45 BEZOEK LEZINGEN  
“WAT ZEI DALÍ?” (zie p. 6)
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11.10 2019 > 09.02 2019

Chiharu Shiota: Me Somewhere Else

De spectaculaire installaties van Chiharu Shiota (Osaka, 
1972) transformeren de ruimtes waarin ze zich ontvouwen 
en dompelen de bezoeker onder in het universum van de 
kunstenaar. Ze combineren textiel zoals wol en katoen 
met verschillende elementen, gebeeldhouwde vormen 
of gebruikte voorwerpen. De opmerkelijke deelname van 
Chiharu Shiota aan de Biënnale van Venetië, waar ze in 2015 
Japan vertegenwoordigde, bevestigde de internationale 
reikwijdte van haar werk, dat nu over de hele wereld wordt 
tentoongesteld. 

Me Somewhere Else, opgesteld in de zaal Bernheim, is een 
recent werk (2018) uit een privécollectie met een grote visuele 
kracht dat een zeer speciale plaats in de productie van de 
kunstenaar inneemt. 

Het handelt over haar strijd tegen ziekte en de zekerheid 
dat haar geest haar lichaam zal overleven: “Voordat ik de 
diagnose kanker kreeg, dacht ik: als ik sterf, zal alles van mij 
sterven, maar nu weet ik dat alleen mijn lichaam sterft – niet 
mijn geest. Mijn gedachten blijven ergens anders.”

Focustentoonstelling
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Chiharu Shiota, Somewhere Else, 2018.  

Installation view, with the support of 

Black Flag. Courtesy the artist and  

Blain|Southern, Photo: Peter Mallet

Chiharu Shiota werd geboren in Osaka, Japan, en woont en 
werkt sinds 1972 in Berlijn. De laatste jaren wordt haar werk 
over de hele wereld tentoongesteld, onder meer in het New 
Museum in Jakarta, Indonesië, in het SCAD Museum of Art, VS. 
United bij K21 Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, of Smithsonian, 
Washington DC. In 2018 stelde ze tentoon ze in het Kyoto 
Museum en in 2019 is haar werk te zien in de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België en het Mori Art Museum in Tokio. 
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FINE ARTS & HUMAN RIGHTS

In de marge van de 70e verjaardag van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens hebben de Kon-
inklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) 
en de Belgische afdelingen van Amnesty International 
hun krachten gebundeld om een parcours te ontwikkelen 
voor mensenrechteneducatie doorheen de collecties 
van de Musea.

Gebaseerd op dialogen tussen experts in de kunst en in 
mensenrechten, wordt een parcours uitgezet in de vorm 
van een tiental video’s. Françoise Tulkens, voormalig 
 rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, en Anthony Spiegeler, kunsthistoricus, spreken 
bijvoorbeeld over gerechtigheid; Anne-Marie Impe, 
journalist, en Jean-Philippe Theyskens, kunsthistoricus/
gids-docent, praten over vrouwenrechten; Ellen De Smet, 
hoogleraar migratierecht aan de Universiteit van Gent, 
en Isabelle Vermote, kunsthistoricus, praten over migratie, 
enzovoort.

Het parcours zal ook gevolgd worden tijdens rondleidin-
gen voor verschillende doelgroepen: schoolgroepen, 
culturele verenigingen, specifieke doelgroepen... Deze 
rondleidingen worden in september 2019 aangeboden 
door de afdeling Publieksbemiddeling van de KMSKB, 
die actief heeft bijgedragen aan de realisatie van dit 
unieke project.

   More for Friends 
> Zaterdag 21.09 2019 14:30 PARCOURS KUNST &  MENSENRECHTEN 
DOOR DE COLLECTIES VAN DE MUSEA (zie p. 6) 
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Bruegel
Zaal Bruegel opgefrist en nieuwe audiogids voor gezinnen 

Pieter Bruegel de Oude is een van de beroemdste schilders 
van de renaissance. Hij stierf in 1569, op 40-jarige leeftijd. Zijn 
artistieke carrière was kort en vandaag zijn er slechts een 
veertigtal van zijn schilderijen overgebleven. Zijn mees-
terwerken zijn zeldzaam en uiterst waardevol. De Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België  huisvesten de op één 
na grootste verzameling Bruegel- schilderijen ter wereld na 
het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Ter gelegenheid van 
de 450e verjaardag van zijn dood zullen onze musea hulde 
brengen aan Pieter Bruegel de Oude:

   de Bruegelzaal wordt heringericht en er zal bijzonder 
veel aandacht gaan naar de conservatie van deze 
kostbare werken. Vanaf nu zullen de schilderijen van 
Bruegel worden getoond met aangepaste airconditio-
ning, in optimale omstandigheden qua temperatuur en 
vernieuwde verlichting om deze prachtige werken beter 
te kunnen bewonderen.

   De Bruegel Box wordt verrijkt met twee nieuwe mees-
lepende video’s die inzoomen op Bruegels winterse 
taferelen, waarvan de schilderijen zich in onze musea 
bevinden. 

   De bezoekers zullen hun kennis over het werk van de 
kunstenaar kunnen verrijken aan de hand van een 
audiogids “parcours Bruegel”.

   Dit najaar zal ook een nieuwe “Old Masters”-audiogids 
verkrijgbaar zijn.
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In het kader van de tentoonstelling Dalí & 
Magritte. Twee iconen van het surrealisme 
in dialoog, vindt op zondag 24 november 
een feestelijke dag plaats om dit jubileum 
te vieren.
Op die dag worden van 10 tot 18 
uur  bezoekers talrijke activiteiten, 
 performances, workshops, conferenties  
en lezingen aangeboden.
 

Meer nog: 
   Een audiogids in het Koreaans zal voor bezoekers 
beschikbaar zijn, als extra optie naast het Frans, het 
 Nederlands, het Duits, het Spaans en het Italiaans.  
Het Magritte Museum bezit een reeks audiogidsen voor  
alle doelgroepen.

   Naast audiogidsen in vreemde talen, kan de bezoeker zijn 
kennis uitbreiden via audiogidsen voor kinderen (FR, NL, 
ENG, DE, IT) of tieners (FR, NL, ENG, DE, IT).

   Visiogidsen zijn ook beschikbaar voor slechthorenden  
(FR, NL, ENG), die daarnaast ook gebruik kunnen maken van 
bezoeken op maat in gebarentaal. 

   Op de Gresham-façade zullen vanaf begin november 
om de drie maanden beelden van het Magritte-museum 
 geprojecteerd worden.

2009-2019
10 jaar! Dit prachtig avontuur wordt gevierd!
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 AMARANT – ART OF COURSE 

Amarant gaat op ontdekking in de kunstwereld en neemt 
de liefhebbers mee naar de beste tentoonstellingen  
van het seizoen. 
Dankzij de samenwerking met de educatieve diensten 
van de KMSKB worden de volgende lezingen gehouden 
in het museum:

Vrijdagen 27.09 > 06.12 2019
HET EINDE VAN DE KUNST? DIVERSITEIT EN FRAGMENTEN IN DE 
JAREN “90 EN LATER 

Woensdagen 16.10 > 23.12 2019
EL GRECO – HET MANIËRISME ALS STIJL? 

Zaterdag 09.11 2019
SPOT THE CARROT – GROENTEN EN FRUIT VAN VROEGER  
TOT NU

Vrijdag 13.12 2019
SALVADOR DALÍ – EEN SURREALISTISCHE MYSTICUS

Zondag 15.12 2019 en woensdag 18.12 2019
DALÍ & MAGRITTE. TWEE ICONEN VAN HET SURREALISME IN 
DIALOOG

Alle informatie (uren, prijzen, inschrijving) is te vinden  
op de website van Amarant
www.amarant.be
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 ER GEBEURT ELKE DAG IETS IN  

 HET MUSEUM! 

MAANDAG HET MAGRITTE MUSEUM IS OPEN > 
10:00-17:00

DINSDAG LES CONFÉRENCES DU MARDI > 10:30 
Tickets ter plaatse aan te kopen

WOENSDAG

 1E WOENSDAGNAMIDDAG VAN DE MAAND:  
FREE GUIDE > 14:00 Verplicht reserveren

 AMARANT CURSUSSEN 
www.amarant.be)

DONDERDAG

LES MIDIS DU CINÉMA, Auditorium B,  
Regentschapsstraat 3 > 11:30, 12:30,  
13:30, 14:30

BROODJE BRUSSEL 24.10, 28.11, 19.12 2019, 31.01 & 
20.02 2020 > 13:00-14:00 Verplicht reserveren

VRIJDAG 

EQUINOXE (rondleidingen voor blinden en 
slechtzienden) 27.09, 25.10, 29.11 & 13.12 2019 > 
11:00-12:30 Verplicht reserveren

AMARANT CURSUSSEN  
www.amarant.be
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ZATERDAG

INTRO-EXPO IN 30’: DALÍ & MAGRITTE. TWEE 
ICONEN VAN HET SURREALISME IN DIALOOG 
12.10, 09.11, 07.12 2019, 18.01, 08.02 2020 > 15:00 

Verplicht reserveren

PERFORMANCE DOOR “LA SOMBRE COMPAGNIE” 
07.12 > 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Verplicht reserveren

ZONDAG 

RONDLEIDINGEN PARCOURS FINE ARTS & HUMAN 
RIGHTS 27.10, 15.12 2019, 12.01, 22.03, 17.05 2020 >  
15:00 in het FR, 15:15 in het NL Verplicht reserveren

RONDLEIDING DALÍ & MAGRITTE IN GEBARENTAAL 
27.10 2019 & 19.01 2020 > 15:30-17:00 

Verplicht reserveren

FAMILIEBEZOEK AAN DALÍ & MAGRITTE  
22.10, 22.12 & 29.12 2019 > 15:00 in het FR &  
15:15 in fet NL Verplicht reserveren

BEZOEK – LEZING “WAT ZEI DALÍ?” 20.10, 10.11 2019, 
12.01 & 09.02 2020 > 11:00-12:45 Verplicht reserveren

PROMENADES CONTÉES SIGNÉES (FR en 
 gebarentaal) 20.10, 24.11, 29.12 2019, 05.01 2020 > 
15:30-17:00 Verplicht reserveren

PERFORMANCE DOOR “LA SOMBRE COMPAGNIE” 
09.02 2020 > 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00 

Verplicht reserveren

Datums kunnen veranderen. Bezoek daarom de website van het museum: 
www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2019/. Reservatie vereist via réserva-
tion@fine-arts-museum.be of ticketing online via www.fine-arts-museum.be
Geniet van het voordeeltarief voor de Vrienden om deel te nemen aan de 
activiteiten georganiseerd door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België.



    A“musee”r u in 2019! 

KOMENDE TENTOONSTELLING VOOR  
DE HERFST 2019

   Ai WeiWei 
 Sean Scully 

 Er gebeurt elke dag iets  

 in de musea! 

Schenk een lidkaart van de musea!  

Een duurzaam en niet-bederfelijk geschenk. 

300 dagen om uw ogen goed de kost  

te geven! 

Bloemen verwelken en chocolade  

en andere zoetigheden zijn niet zo goed voor het 

silhouet! Schenk eens een lidkaart van de Vrienden! 

Dat geeft cultureel plezier gedurende een gans jaar.



Inschrijvingsformulier 
Kies uw categorie en vul onderstaand formulier in. 
 Toetredend lid – 50 €/ jaar 
 Toetredend lid en partner (2 lidkaarten) – 75 €/ jaar
 Effectief lid – 100 €/ jaar 
 Effectief lid en partner (2 lidkaarten) – 150 €/ jaar
 Beschermend lid * – 100 €/ jaar + een gift minstens 150 €

 Beschermend lid 
 en partner * (2 lidkaarten) – 150 €/ jaar + een gift minstens 150 €

 Familie: met kopie van identiteitskaart – 85 €/ jaar
 Duo (1 kaart op naam en 1 genodigde) – 200 €/ jaar 
 Jong lid (18 – 25): met kopie van identiteitskaart – 20 €/ jaar
* Ieder Effectief lid dat naast zijn lidgeld, een gift doet van minstens 150€ op de rekening 
Fonds van de Vrienden van de Musea, BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB wordt Beschermend lid.

Naam | Voornaam

Adres

Postcode | Stad

Tel. | E-mail

Datum | Handtekening

Lidgeld  BE32 3631 2340 9302 / BBRUBEBB
Giften BE81 6790 7542 9624 / PCHQBEBB

Terug te sturen naar Vrienden van KMSKB: Museumstraat 9, 1000 Brussel
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www.becomeafriend.be

Foto: 


