E VRIENDEN
CARNET VAN D
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HERFST > WINT

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
Becomeafriend
Grafische vormgeving
www.indekeuken.org
Foto
KunstMétrod’Art
Het carnet werd gerealiseerd en gedrukt met de steun van Treetop.

Het museum zal er zijn voor iedereen en iedereen zal er vinden wat hij
of zij zoekt. Ik hoop dat het museum uw niet aflatende steun - die u ons
dag na dag verleent - waard is. Het museum is in de eerste plaats van de
Vrienden. Degenen aan wie u denkt als de lucht somber kleurt.
Degenen die u graag terug wilt zien na een te lange afwezigheid.
–M
 ichel Draguet

Algemeen Directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

BESTE VRIENDEN
We hebben u gemist en hopen dat het goed gaat met u en iedereen
rondom u! Ondanks de huidige omstandigheden kunnen wij u een waaier
van activiteiten aanbieden die aangepast zijn aan de voorschriften.
More For Friends nodigt u onder andere uit om onze herfsttentoonstelling
.be modern van Klee tot Tuymans (zie p. 20) van oktober tot januari 2021 in kleine
groepen te bezoeken (zie p. 4-5). Mis de spannende excursies in de herfst
niet, het Rops Museum in Namen, Brugge in november, de flamboyante
Spaanse kunst van de 17e eeuw in Luxemburg, en niet te vergeten de
grote tentoonstellingen in Parijs in december (zie p. 8-9). Veel bestemmingen
verwachten u in 2021 en u zal reizen van het noorden naar het zuiden van
Europa om culturele schatten te (her)ontdekken in uitstekend gezelschap
(zie p. 10-13)
. Als u niet naar het museum kon komen, kwam het naar u via de online
bezoeken, in het bijzonder de besloten bezoeken in het gezelschap van
de Algemeen Directeur van het museum, Michel Draguet (zie p. 18). De video’s
werden vertaald door het team van vrijwilligers van de Vrienden, die we
hartelijk willen bedanken voor dit belangrijke werk! Vanaf eind oktober
(zie p. 14 - 17)
kunt u instappen in de
, een nieuwe virtuele metro
waarmee u door onze rijke collecties van de 15e tot de 21e eeuw kan reizen
en ook zelf uw eigen metrolijn kan creëren met een webapplicatie. De Musea
tonen hun solidariteit met de culturele wereld, die sterk getroffen is door de
gezondheidscrisis, met de tentoonstelling “Art cares Covid” (p. 22), een mooi
initiatief van kunstenaars en curatoren. De Vrienden hebben meer dan 100
lidmaatschapskaarten geschonken aan het personeel van ziekenhuizen
en rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest, een klein gebaar om
hen oprecht te bedanken (zie p. 19) en hebben uw lidmaatschapskaarten met
2 maanden verlengd (zie de voorwaarden op www.becomeafriend.be).
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More
for
Friends

BESTE VRIENDEN

We hebben al onze activiteiten aangepast aan de
huidige omstandigheden.
Groepen tot maximum 10 personen zijn toegestaan.
Gelieve ons op de hoogte te brengen van eventuele
annuleringen, zelfs op het laatste moment,
via moreforfriends@gmail.com.
4 rondleidingen door de tentoonstelling .BE MODERN
VAN KLEE TOT TUYMANS van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België
03.10 2020 14:30
12.11 2020 15:00
05.12 2020 14:30
24.01 2021 14:30 FINISSAGE
10 personen per bezoek

22.11 2020 11:00 (FR) & 14:00 (NL) BEZOEK AAN HET HUIS
RENÉ MAGRITTE EN MUSEUM ABSTRACTE KUNST IN JETTE
8 personen

24-31.01 2021 BRAFA
Eind augustus kunnen we niet bevestigen of er nog
rondleidingen zullen zijn zoals de voorgaande jaren.
Indien dergelijke bezoeken toch kunnen plaatsvinden,
wordt u hiervan via onze nieuwsbrief zo snel mogelijk op
de hoogte gesteld.
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! Als u wilt deelnemen aan een van de “More For Friends”

-activiteiten, is registratie via e-mail verplicht! Enkel via
moreforfriends@gmail.com met vermelding van naam,
voornaam, nummer lidmaatschapskaart, datum en aantal
personen. Deze activiteiten zijn voorbehouden voor leden
die hun lidmaatschap op de datum van het evenement
hebben betaald.
Alleen registraties die op deze mailbox toekomen, worden in
aanmerking genomen.
De personen die eerst inschrijven, krijgen voorrang.
Dank u voor uw begrip!

MET DANK A AN
S!
ONZE PARTNER
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Circuit

hedendaagse

Foto : Annie Vanalphen

kunst

Kunst zou als een feestdag moeten zijn
om de mens de kans te geven de zaken
anders te bekijken en zijn standpunt
te wijzigen.
– Paul Klee
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Deze rondleidingen gebeuren enkel in het Frans, maar zijn
voor iedereen toegankelijk.
5 zaterdagen in het gezelschap van een van onze
topgidsen, Jean-Philippe Theyskens. Hedendaagse kunst
zal voor u geen geheimen meer hebben. Kom en ontdek de
plaatsen die “happening” zijn in Brussel!
D
 e datums voor het voorjaar van 2021
27.02, 20.03, 24.04, 08.05 & 12.06 2021
We hebben de deelnameprijs moeten verhogen tot 110 €
per persoon voor 5 zaterdagen, omdat slechts een groep
van 10 personen toegelaten wordt.
Indien we nieuwe instructies krijgen voor het voorjaar,
zullen we zowel onze tarieven als het aantal toegestane
personen aanpassen.
De rondleidingen zijn exclusief voorbehouden voor
Vrienden die hun lidmaatschap hebben betaald. De inschrijving is verplicht via moreforfriends@gmail.com.
Gelieve de bevestigingsmail van uw inschrijving af te
wachten alvorens de betalingsopdracht uit te voeren.

W
DANK VOOR U

BEGRIP!

H
 erinnering aan de datums van het najaar 2020
(volzet)
19.09, 17.10, 14.11, 12.12 2020 & 16.01 2021
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Reizen &

uitstappen

De pandemie heeft ons het reizen in
2020 onmogelijk gemaakt! Ze zijn
echter uitgesteld tot 2021! We hebben
een paar nieuwigheden toegevoegd.
Voor de herfst stellen we u prachtige
excursies van 1 tot 3 dagen voor!

08.10 2020 > « SOLEILS NOIRS » IN LOUVRE-LENS
Ref. 3429 – 135 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
De tentoonstelling biedt een unieke ontmoeting van meesterwerken uit
de oudheid, de middeleeuwen, de moderne en hedendaagse tijd rond het
thema zwart of de nacht. Element van de voorstelling van het heilige,
van een sociale luxe, van het plezier van de schilderkunst, werd zwart
de emblematische kleur van de industriële moderniteit, vervolgens een
plastische substantie die voortdurend in vraag wordt gesteld, zoals blijkt uit
de “Outrenoir” van Pierre Soulages of de «Vantablack» van Anish Kapoor.
In de Chartreuse van Douai dienen het gerenoveerde klooster en de kapel
als een bevoorrecht decor voor altaarstukken van Van Scorel en Bellegambe
en 19e eeuwse beeldhouwwerken van Carpeaux, Rodin en Bra, evenals
schilderijen van Rubens, Veronese, Ruysdael, Renoir, Pissarro...
22.10 2020 > « ADJUGĖ ! » IN HET ROPS MUSEUM IN NAMEN
Ref. 3472 – 90 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
We verkennen de coulissen van de Belgische kunstmarkt in de 19e eeuw!
Welke strategieën hebben de makers opgesteld, achter de mythe van de
bohemien en onzelfzuchtige kunstenaar, om populariteit te winnen, de
kost te verdienen en hun werken te verkopen? De selectie belicht Félicien
Rops maar ook Paul-Jean Clays, Alfred Stevens, Pieter Oyens of Anna
Boch. Het Musée provincial des Arts anciens du Namurois, gevestigd in
een geklasseerd 18e eeuws patriciërshotel, heeft enkele meesterwerken
van de Mosaanse kunst, waaronder de grootste collectie in de wereld
van schilderijen van de landschapsschilder Henri Blès. Het herbergt de
beroemde Schat van Oignies, een uitzonderlijke collectie van 13de eeuwse
goudsmeedkunstwerken.
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05.11 2020 > MEMLING EN HEDENDAAGSE KUNST IN BRUGGE
Ref. 3460 – 90 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
Hans Memling schilderde voor het Sint-Janshospitaal drie altaarstukken,
die tot de grootste meesterwerken van de Vlaamse primitieven behoren.
Aan hem hebben we het beroemde Ursulaschrijn te danken. Hij inspireerde
verschillende moderne kunstenaars. Naast een reeks portretten van Joseph
Kosuth, toont de tentoonstelling “Memling Now” de Afro-Amerikaanse
schilder Kehinde Wiley, de Amerikaanse kunstenaar Diana Al-Hadid en
David Claerbout. In het onlangs heropende Gruuthusemuseum geven
majestueuze wandtapijten, gotische glasramen, elegant houtsnijwerk,
verfijnd kantwerk, luxe Chinese schilderijen en porselein aan het paleis uit
de vijftiende eeuw al zijn pracht terug.
12-13.11 2020 > MURILLO, ZURBARÁN EN ACTUELE KUNST
IN LUXEMBOURG
Ref. 3471 – 325 € (bus, verblijf in halfpension, ingangen en begeleiding)
Het Nationaal Museum voor Geschiedenis en Kunst, gelegen in het
pittoreske historische centrum, toont de flamboyante Spaanse kunst van
de 17e eeuw met schilderijen van gerenommeerde meesters als Murillo
en Zurbarán, evenals hyperrealistische beelden van de grote barokke
beeldhouwer Pedro de Mena. Een opmerkelijke museografie belicht de rijke
collecties van de afdelingen Archeologie en Schone Kunsten (13de tot 21ste
eeuw). Op het Kirchbergplateau, bruisend van de gedurfde gebouwen van de
grootste architecten en monumentale sculpturen, herbergt het MUDAM in
het prachtige Pei-gebouw een retrospectieve van Charlotte Posenenske en
recente installaties van Leonor Antunes en Giulia Cenci.
09-11.12 2020 > DE GROTE TENTOONSTELLINGEN IN PARIJS
Ref. 3428 – Prijs overeen te komen (Thalys, bus, verblijf in halfpension,
ingangen en begeleiding)
Een bloemlezing van tentoonstellingen om het jaar af te sluiten: “Het
lichaam en de ziel. Van Donatello tot Michelangelo. Italiaanse Renaissance-
sculpturen” in het Louvre, “Turner” in het Jacquemart André-museum,
“Cézanne en de meesters. Italiaanse droom” in het Musée Marmottan,
“Matisse in Frankrijk” in het Centre Pompidou, “Licht en eenzaamheid.
Léon Spilliaert” in het Musée d’Orsay. “Cindy Sherman” en “Crossing
view” om de Amerikaanse kunstenaar in perspectief te plaatsen met de
privécollectie van de Vuiton Foundation.
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04.02 2021 > ROY LICHTENSTEIN IN MONS EN JOHAN MUYLE IN
LE GRAND-HORNU
95 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
Het Museum van Schone Kunsten in Mons (BAM) zet Roy Lichtenstein,
een van de meesters van de Amerikaanse popart, in de schijnwerpers door
middel van een tentoonstelling met de titel “Visions Multiples”. Met “No
Room for Regrets” dompelt het MACS de bezoeker onder in het totale
en niet te classificeren werk van Johan Muyle. Nieuwsgierig naar alles,
verruimt de Belgische kunstenaar steeds weer het spectrum van zijn
creatie, waarbij hij zoveel mogelijk velden verkent (sculpturen, het schrijven
van aforismen, monumentale installaties...) om de wereld om hem heen
metaforisch en poëtisch in vraag te stellen.
16-21.03 2021 > IN HET HART VAN CASTILIË EN LEÓN
Ref. 3461 – 1595 € tot 10/12, daarna 1 695 € (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 15e eeuw met een
rijke collectie polychrome houtsculpturen uit de 13e tot de 18e eeuw.
21-24.04 2021 > RAPHAËL IN ROME
Ref. 3468 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension,
ingangen en begeleiding)
De 500ste verjaardag van de dood van Rafaël, nodigt ons uit 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... We
ontdekken ook de nieuwe grote tentoonstelling die in de Stallen van de
Quirinale wordt georganiseerd.
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07-10.05 2021 > UITSTAP IN ÎLE-DE-FRANCE
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 aandacht opeisen met
zijn collectie schilderijen van Picasso, Modigliani, Buffet... en de kapel SaintBlaise-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.
31.05-05.06 2021 > CALABRIË, HET ANDERE GRIEKENLAND
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 Griekenland, onlangs
gerenoveerd, om de beroemde bronzen beelden van Riace van de 5e eeuw
na Chr. tentoon te stellen.
21-26.06 2021 > STOCKHOLM EN DE KASTELEN VAN HET MÄLARMEER
Prijs overeen te komen (vliegtuig, bus, boot, verblijf in halfpension,
ingangen en begeleiding)
Stockholm ligt in het hart van een sublieme archipel en biedt een boeiende
mix van natuur en cultuur. U kunt van eiland naar eiland varen, van de
middeleeuwse steegjes van Gamla Stan naar het emblematische rode
bakstenen stadhuis van Kungsholmen, van het rijke moderne kunstmuseum van Skeppsholmen naar het groene Djurgärden met het weelderige
17e eeuwse oorlogsschip van het Vasa Museet. Het Nationaal Museum,
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gerestaureerd in 2018, presenteert meesterwerken van de Renaissance tot
de 20e eeuw. De westelijke oevers van het Mälarmeer onthullen wonderen:
het paleis Drottningholm en zijn theater, een UNESCO-werelderfgoed, het
harmonieuze barokke paleis van Steninge, het paleis Gripsholm, prachtig
ingericht en de thuisbasis van de National Portrait Gallery.
07-12.09 2021 > DE SCHATTEN VAN DRESDE ET WEIMAR (2e reis)
Prijs overeen te komen (vlucht, bus, boot, verblijf in halfpension,
ingangen en begeleiding)
Dresden kan worden ontdekt vanaf het Brühl-terras met een prachtig uitzicht op de Elbe. De Zwinger, een meesterwerk van de barok, onthult zijn
Bad van de Nimfen, zijn Galerij van de Oude Meesters. Het A
 lbertinum
herbergt een opmerkelijke collectie Europese meesters uit de 20e eeuw.
De Groene Kluis verzamelt de koninklijke juwelen in een luxueuze
omgeving. Een boottocht brengt ons naar Meissen en zijn beroemde
manufactuur en het Pillniz-kasteel. In Weimar bezoeken we het nieuwe
Bauhaus-museum. Dit charmante stadje doet denken aan Goethe met zijn
barokke huis, museum en paviljoen in het Ilmenpark. Cranach zal worden
geëerd in het Museum voor Schone Kunsten van Leipzig!
16-17.09 2021 > ESCAPADE IN AMIENS
Prijs overeen te komen (bus, verblijf in halfpension, ingangen en begeleiding)
De heropening van het Musée de Picardie nodigt ons uit om in een imposante
neoklassieke architectuur werken te ontdekken die variëren van de prehistorie
tot de 20e eeuw, waaronder rijke collecties Vlaamse en Franse schilderijen. De
13e eeuwse kathedraal, die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat,
staat bekend om de kwaliteit van zijn beeldhouwwerken, de majesteit van zijn
schip en de pracht en praal van de flamboyante koorhekken. s Avonds herstelt
de “Chroma”-show de polychromie van de westelijke gevel aan de hand van
de pigmenten die op de stenen zijn gevonden. De ontdekking van de oude
stad wordt afgerond met een tochtje op kegelboten in de “hortillonnages” of
volkstuinen’, een ongelooflijk netwerk van groentetuinen die kriskras door
verbazingwekkende grachten worden doorkruist.
20-26.09 2021 > CHICAGO
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
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 useuminstellingen, waaronder impressionisten van het Art Institute,
m
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.
11-16.10 2021 > CADIZ EN DE WITTE DORPEN
Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf en halfpension, ingangen en
begeleiding)
De goed beschutte haven Cadiz bewaart een authentieke Andalusische
ziel die de steegjes van het historische centrum en de visserswijk bezielt.
Het Museum voor Schone Kunsten brengt belangrijke werken samen van
Zurbarán en Murillo. Binnenwaarts betovert Jerez de la Frontera met
zijn 12e-eeuwse Almohad-fort, zijn shows van de Koninklijke School voor
Paardensport en zijn wijnmakerijen, waaronder de Bodegas Tradición, die
een privécollectie voorstelt (Velázquez, Goya). Het vertrekpunt van de witte
dorpen ligt in Arcos de la Frontera, met zijn Arabische toren, en eindigt
in Ronda, dat op een onvergelijkbare locatie een paleis uit de 16e eeuw
in Gotische en Mudejar-stijl, kerken met overblijfselen van moskeeën en
prachtige arena’s uit de 18e eeuw samenbrengt.
Voor daguitstappen is de inschrijving verplicht per e-mail naar
marie.eve@preference.be of per post, en bevestigd na ontvangst van
de betaling op de KBC-rekening van Preference BE92 7440 6349 9223 SWIFT/BIC: KREDBEBB - Communicatie: naam, voornaam en nummer van de reis.
Geen restitutie in geval van annulering of afwezigheid, maar mogelijkheid
tot vervanging (op kosten van het lid).
Neem voor de reizen contact op met Marie-Eve Rosmant
T +32(0)2 647 30 00
E-mail marie.eve@preference.be
PreferenceTravel Team
Abdijstraat 77 – 1050 Brussel

! Vanaf oktober 2020

Preference Travel Team
Frankenstraat, b4 – 1040 Brussel
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Een geschenk van de Vrienden van
de Musea ter gelegenheid van het
50-jarige bestaan van de Vrienden
en de diensten publieksbemiddeling
en het 20-jarige bestaan van het
Digitaal Museum.
Dit in 2017 gelanceerde project heeft als doel een interactieve “toegankelijke kunstgeschiedenis van de 15e tot de 21e
eeuw” aan te bieden op basis van onze collecties en van
de educatieve en onderzoeksdossiers die in onze musea
werden uitgewerkt.
dat eind oktober 2020 wordt
Wat is
ingehuldigd? 12 metrolijnen nemen u mee op een virtuele reis
door de sublieme collecties van onze musea: 6 lijnen van de
collecties (Bruegel en zijn tijd, Rubens en zijn tijd...), 4 thematische lijnen (ismen voor dummy’s, de kleur rood...) en 1 lijn van
een bekende gastpersoon (de sterzanger van de groep
Girls in Hawaii, Antoine Wielemans) en dit alles ingeleid door
de Algemeen Directeur van de KMSKB Michel Draguet.
Dit project zal op de website www.kunstmetrodart.be
worden toegelicht en jaar na jaar evolueren.
wordt elk jaar verrijkt met een nieuwe
thematische lijn en een bekende persoon zal telkens ook
gevraagd worden om een eigen metrolijn te ontwikkelen.

15

MUSEUM
U UIT NA AR HET
WIJ NODIGEN
CT
L VAN DIT PROJE
OM OPTIMA A
IETEN
TE KUNNEN GEN
Op de kruising van het Magritte Museum en de tijdelijke
tentoonstellingszalen zullen vier twee meter grote
touchscreens worden opgesteld waar u op deze virtuele
metro kan stappen.
In het Forum nabij de ingang van het Old Masters museum
zal een kleinere, verplaatsbare tactiele tafel met dezelfde
opzet opgesteld staan.
U krijgt toegang tot een webapplicatie en u kunt onder
andere uw eigen lijn creëren die u vervolgens kan delen met
uw vrienden!
Wegens de huidige omstandigheden en de
veranderende regelgeving kunnen we de 50e verjaardag
van de vereniging niet vieren zoals we een paar maanden
geleden hadden gepland. Maar uitstel betekent
geen afstel!
in het museum in
Vanaf 23.10 2020 wordt
gebruik genomen. We hopen dat u aan dit project veel
plezier zal beleven!
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We zoeken een voornaam voor dit kleine
meisje en jongen, die u zullen vergezellen
!
in de
Hun aanwezigheid duidt u de lijnen
“Kid’s Friendly” aan (geldt ook voor
de grotere kinderen!)

Dank om uw suggesties met voornamen te sturen naar
moreforfriends@gmail.com
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Tijdens de lockdown is het werk van de Vrienden niet stilgevallen!
Onze vrijwilligers – die we van harte willen bedanken – zorgden
voor de transcriptie en de vertaling van de beperkte bezoeken
door de Algemeen Directeur van de KMSKB, Michel Draguet.
Er werd ook een budget vrijgemaakt voor het monteren van de
filmpjes. De Vrienden van de KMSKB hebben voor de gelegenheid een YouTube-kanaal voor de Friends of the Fin Arts Museum
of Belgium gecreëerd www.youtube.com/channel/UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ
Ga gerust een kijkje nemen om de geschiedenis van de fantastische doeken die Michel Draguet er toelicht te herontdekken.
Aangezien wij niet naar het museum konden gaan, kwam het
museum naar ons. Er is heel veel digitale content beschikbaar
voor het ruime publiek op de website van de Musea. Hierna volgt
een beperkt overzicht.
Bruegel. Unseen Masterpieces & Visiogidsen Magritte Museum
www.fine-arts-museum.be/nl/open-museum/virtuele-tentoonstellingen
Fabels van Jean de la Fontaine & Fine arts & human rights & Fine arts
at home & Besloten bezoeken
www.fine-arts-museum.be/nl/open-museum/video-s
Voor kinderen en gezinnen
Audiogids voor kinderen Museum Magritte & Philostory &
Een kunstenaar, een uitdaging! & creatieve workshops & voorstellen
van workshops (kinderen)
www.fine-arts-museum.be/nl/open-museum/kids-family-1
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De Vrienden
steunen
de musea

,
BESTE VRIENDEN
DANKZIJ JULLIE

Hebben we een honderdtal kaarten van de Vrienden
van de KMSKB kunnen schenken aan personeelsleden
van ziekenhuizen en rusthuizen in het Brusselse Gewest.
Een trouwe Vriendin van onze Musea heeft ons een aanzienlijk bedrag geschonken dat de aankoop van een
kunstwerk zal financieren, waardoor we onze collecties
kunnen verrijken.
De Vrienden van de Musea hebben gezorgd voor de
montage en de ondertiteling van de “besloten bezoeken” van Michel Draguet. Video’s die onze vrijwilligers
ondertiteld hebben in het Nederlands en het Engels zijn te
bekijken op het YouTube-kanaal van de Vrienden.
Zodra het opnieuw wordt toegelaten, zullen de gratis
rondleidingen voor scholen hervatten.
De diensten voor publieksbemiddeling krijgen jaarlijks
steun via het Fonds Boël.
We willen hier alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet,
ondanks de omstandigheden waardoor het museum de
deuren moest sluiten en de terugkeer van de vrijwilligers
uit voorzorg werd uitgesteld. We hopen hen opnieuw in
alle veiligheid te kunnen verwelkomen!

! Wegens de gezondheidscrisis hebben we beslist de

l idkaarten van de Vrienden met 2 maanden te verlengen.
U vindt alle informatie op onze website
www.becomeafriend.be/activiteiten-van-de-vrienden/?lang=nl
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Toonstelling

02.10 2020 > 24.01 2021

.be modern van Klee tot Tuymans
De tentoonstelling .be modern brengt de collectie moderne
en hedendaagse kunst van de KMSKB met werken van
befaamde Belgische en internationale kunstenaars voor
het voetlicht. Een selectie van zowat 150 schilderijen,
sculpturen, werken op papier, installaties en video schetsen
de moderne geschiedenis van de beeldende kunsten. De
bloemlezing is even divers en rijk als de collectie zelf en
biedt een chronologisch overzicht. Vrijheid en experiment
vormen de rode draad van de tentoonstelling met drie grote
thema’s. Een eerste betreft de emancipatie van lijn en kleur
en de ontwikkeling naar een radicaal abstracte beeldtaal.
Een tweede thema is gericht op het gebruik van materiaal,
de wijzigende rol van het object en het perspectief van de
conceptuele kunst. Tot slot, gaat de aandacht ook naar de
veranderende verhoudingen tussen de mens en de wereld
van de 20e eeuw en de daaruit voortvloeiende existentiële
vragen. Deze visueel dynamische tentoonstelling nodigt uit
tot een nieuwe kijk op de collecties en een herontdekking
van grote namen van het internationale modernisme en zijn
Belgische vertegenwoordigers.
In Patio +2 toont een aanvullend luik de esthetische
omwenteling teweeggebracht door de Amerikaanse
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 inimalistische beweging. Dit deel van de tentoonstelling
m
toont drie uitzonderlijke werken in bruikleen van de kunstenaar Frank Stella (geboren in 1936), uit een privéverzameling.
Ook een must is “Purification” van Bill Viola in de Bernheimzaal, een indrukwekkende video-installatie in de vorm van
een tweeluik (met de steun van Black Flag).
Op -3 worden de recente aanwinsten van hedendaagse
kunst – soms voor de allereerste keer – getoond: Georges
Meurant, Chéri Samba, Agnès Guillaume, Rinus van de Velde,
Emmanuel Van der Auwera,... en niet te vergeten het werk
van David Altmejd, “Untitled Bodybuilder” geschonken door
de Vrienden van de KMSKB, dat zich in het Forum bevindt.
M
 ore For Friends
Voor onze leden worden vier rondleidingen in de
tentoonstelling georganiseerd. Zie pg 4-5
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Focustentoons

telling

02.10 2020 > 24.01 2021

A world in motion. Pedro Ruxa

ART CARES COVID

De beeldende kunstsector is niet ontsnapt aan de crisis die de
COVID-19 heeft veroorzaakt: sluiting van de galerijen, geen
tentoonstellingen meer. Op initiatief van een kunstenares en
een onafhankelijke curatrice werd een groep kunstenaars
van verschillende generaties, allen gevestigd in België,
gevormd via een virtueel platform. Art Cares Covid maakt het
mogelijk dat ze hun werken presenteren, te koop aanbieden,
maar ook giften kunnen genereren voor de vzw “À Travers les
Arts!” die culturele projecten voor ouderen ondersteunt. De
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten hebben besloten om
dit initiatief, dat een brug slaat tussen de hedendaagse kunst
en de ouderen, in de kijker te zetten door de curatrice van de
tentoonstelling carte blanche te geven om samen met deze
verschillende kunstenaars een tentoonstelling op te zetten.
 it initiatief wordt op vrijwillige basis opgezet
D
door de kunstenares Sandrine Morgante en Maëlle
Delaplanche, curatrice.
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Younes Baba-Ali Léa Belooussovitch
Nicolas Bourthoumieux Antoine
Carbonne Caspar Nelleke Cloosterman
Samuel Coisnes Hannah De Corte
Laure Cottin Stefanelli Céline Cuvelier
Julien Daffe Delphine Deguislage
Sébastien Delvaux Julia Eva Perez
Laure Forêt João Freitas Olivia
Hernaïz Hervé Ic Antone Israël
Céleste Joly Florian Kiniques Diego
Lama Sophie Langohr Julie Larrouy
Gaëlle Leenhardt William Ludwig
Lutgens Maëlle Maisonneuve Léa Mayer
Michel Mazzoni Sabrina Montiel-Soto
Sandrine Morgante Selçuk Mutlu
Elisa Pinto Arnaud Rochard Stephanie
Roland Lucien Roux Pedro Ruxa Elina
Salminen Amélie Scotta Cleo Totti
Catherine Warmoes
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aties
Nieuwe public
van de KMSKB
DE COLLECTIES

De KMSKB brengen in 2020 een nieuwe reeks boeken uit
gewijd aan de paradepaardjes van hun vaste collecties.
Deze fraai geïllustreerde boeken bevatten meesterwerken
uit onze zes musea, toegelicht met bondige teksten, die
opgesteld zijn door de curatoren. Elk boek behoudt zijn
eigen identiteit, en een structuur en lay-out die passend zijn
voor het desbetreffende studiedomein.
Een eerste deel van de reeks, het Old Masters Museum,
toont een honderdtal meesterwerken van de oude kunst, van
de Vlaamse primitieven tot de neoclassicistische schilders,
van Rogier van der Weyden tot Jacques-Louis David. In het
boek gaat bijzondere aandacht naar een belangrijk geheel
van schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. De nieuwe zalen
huisvesten immers de Hollandse school en onze rijke, miskende verzameling van oude tekeningen. In de herfst zullen
updates worden doorgevoerd van onze moderne en hedendaagse collecties, met de bedoeling de hele artistieke
evolutie sinds 1900 in onze musea te weerspiegelen. Er zijn
boeken in voorbereiding voor 2021 over de musea Antoine
Wiertz en Constantin Meunier in de vorm van bondige monografieën. Aan de hand van hun collecties kan immers het hele
leven van deze kunstenaars verhaald worden.
Deze boeken, uitgegeven in een elegant en compact
formaat (25,5 × 21 cm) en in drie talen (FR, NL, EN), richten zich
tot de geïnformeerde liefhebber en de bezoeker die graag
meer wil weten over de werken die hij in de verschillende
zalen van de KMSKB heeft kunnen bewonderen.
24

Reeds verschenen

Museum Old Masters, uitgever KMSKB,
april 2020, 192 p. – 20,00€
Verschijnt binnenkort
De kunst van de 20e en de 21e eeuw, uitgever KMSKB/
Racine, oktober 2020, 240 p. – 25,00€
Constantin Meunier en zijn museum, maart 2021, 144 p.
Antoine Wiertz en zijn museum, zomer 2021, 144 p.
Gepland
Kunst in de 19e eeuw, 240 p.
Magritte Museum, 144 p.
De Fin-de-Siècle tekeningen, 240 p.
 ore For Friends
M
Ter herinnering, de Vrienden van de KMSKB genieten
een korting bij aankoop van deze publicaties in de
museumshops.
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E DAG IETS
ER GEBEURT ELK
!
IN HET MUSEUM

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

DE CONFERENTIES VAN DINSDAG EN DE
MIDDAGEN VAN DE POËZIE (Auditorium 490) >
10:30 Tickets ter plaatse aan te kopen

.BE MODERN DE KLEE À TUYMANS/
VOORDRACHTEN (NL) (Auditorium 490) > 14:00
Verplicht reserveren

LES MIDIS DU CINÉMA (Auditorium 490) > 11:30,
12:30, 13:30, 14:30 Tickets ter plaatse aan te kopen
BROODJE BRUSSEL (NL) > 13:00

VRIJDAG
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Verplicht reserveren

EQUINOXE (bezoek voor blinden en
slechtzienden) > 11:00-13:00 Verplicht reserveren

ZATERDAG

RONDLEIDINGEN MORE FOR FRIENDS >
(zie pg 4-5 )

ZONDAG

PROMENADES CONTÉES ET SIGNÉES in het Frans
en gebarentaal Verplicht reserveren

! Wegens de huidige omstandigheden en de grote onzekerheid

vragen we u om steeds de website van de musea te raadplegen
www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2020/08
Reserveren verplicht via reservatie@fine-arts-museum.be of online
ticketing via www.fine-arts-museum.be
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www.becomeafriend.be

