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

 DANK U VOOR UW ONMISBARE,  

 TROUWE EN KOSTBARE STEUN!  

  TOT BINNENKORT IN ONZE MUSEA! 

Dank lieve vrienden die in deze moeilijke tijden onze mooie musea 
blijven steunen!  Ze hebben het hard nodig! Wij hebben in België het 
geluk dat musea hun deuren weer hebben kunnen openen, wat bij 
onze buren vaak niet het geval is! 
Het kijken naar en genieten van kunstwerken houdt uw gezondheid in 
stand en in het museum zijn alle maatregelen genomen om een veilig 
en aangenaam bezoek te garanderen. Het   
heropent de deuren op 26 maart 2021! (p. 15) 
Dit voorjaar zullen wij geen More For Friends rondleidingen organiseren 
vanwege de huidige richtlijnen, maar vanaf het moment dat de situatie 
het toelaat, zullen we deze hervatten en wij zullen u blijven op de hoogte 
houden via onze website www.becomeafriend.be en per nieuwsbrief! 
Wij hopen de   in oktober van dit jaar te kunnen 
inhuldigen in het kader van de tentoonstelling Europalia Trains & Tracks. 
Om u te bedanken voor uw steun hebben we de lidmaatschapskaarten 
die van maart 2020 tot februari 2021 worden uitgegeven met twee 
maanden verlengd en hebben we voor alle verlengingen en nieuwe 
lidmaatschappen vanaf november 2020 één toegangskaart voor 
de tentoonstelling be modern aangeboden. Groot voordeel voor 
Vrienden van de Musea, u hoeft geen tijdslot te reserveren, u komt 
wanneer u wil naar het museum! 
Dit voorjaar komt er een prachtige tentoonstelling die de met be modern 
begonnen vraagstelling over moderniteit voortzet door met onze 
collecties de confrontatie aan te gaan met aboriginal kunst. Een 
honderdtal werken van Pierre Alechinsky (p. 19), een van de grootste 
levende kunstenaars van België, zal er te zien zijn en tot augustus kunt u 
er de video van Bill Viola (p. 20) en de werken van Thomas Houseago (p.  21) 
bewonderen. 
Onmogelijk bestaat niet voor Becomeafriend! Het programma van 
uitstappen en excursies vindt u op (p. 8), genoeg om te dromen van uw 
toekomstige culturele escapades.(p. 7-11) 



4

Camille Thomas

op
KMSKB

Op 8 februari 2021 hebben wij op initiatief van de Vrienden 
de celliste Camille Thomas ontvangen in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België.
Een moment van muzikale schoonheid en geluk te beluisteren 
op het Youtubekanaal van de Vrienden van de musea

  Friends of the Fine Arts Museum of Belgium
www.youtube.com/channel/UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ
  Royal Museums of Fine Arts of Belgium
www.youtube.com/channel/UCTtL08K9tEnswq1zsQieS_Q



 5

More  
for  

Friends

More  
for  

Friends

 BESTE VRIENDEN  

Vanwege de huidige sanitaire richtlijnen kunnen wij op  
dit moment geen rondleidingen organiseren. 

Mocht de situatie veranderen en de rondleidingen weer 
mogelijk worden, dan nodigen wij u uit de website  
www.becomeafriend.be te consulteren. We zullen u tevens 
een nieuwsbrief sturen met data, tijden en inschrijfinformatie! 

Voor alle informatie en registratie, gelieve uitsluitend het 
e-mailadres moreforfriends@gmail.com te gebruiken.  

!

 DANK U VOOR UW  

  GEDULD EN BEGRIP! 
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5 zaterdagen in het gezelschap van één van onze super-
gidsen, Jean-Philippe Theyskens en de hedendaagse 
kunst heeft geen geheimen meer voor u. Kom en ontdek de 
 galerijen in het centrum voor hedendaagse kunst in Brussel! 

  Data voor de lente 2022  
19.02, 19.03, 23.04, 14.05 & 18.06 2022

Het hedendaagse kunstcircuit is uitgesteld tot september 
2021 en februari 2022. De ingeschrevenen zijn hiervan per 
e-mail op de hoogte gesteld. Er zijn nog plaatsen beschik-
baar voor het voorjaarscircuit van 2022. 
De deelnameprijs bedraagt 110 € per persoon voor  
5 zaterdagen omdat de groep is teruggebracht tot  
10 personen. Exclusief gereserveerd voor Vrienden in orde 
met de betaling van het lidmaatschapsgeld en verplichte 
inschrijving op moreforfriends@gmail.com
Wacht op de bevestigingsmail van uw inschrijving alvorens 
de betaling uit te voeren.  

Het ideaal van een schilder is zich 
jonger te voelen in zijn schilderij naar-
mate hij ouder wordt. Het perfecte 
traject is Matisse die zijn papieren knipt 
met zijn schaar met ronde uiteinden 
als kinderen. Het is geen kwestie van 
infantilisme. Het zit gewoon in de 
rijkdom van de kindertijd.
–  Pierre Alechinsky  

in Connaissance des Arts, juni 2004

  Herinnering aan de  data voor het najaar 2021 (volgeboekt)  

16.10, 20.11, 18.12, 2021 & 15.01 2022

Circuit
hedendaagse

kunst  
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Reizen &  
uitstappen   

 REIZEN EN UITSTAPPEN VOOR DE VRIENDEN  

 VAN DE KMSKB – FEBRUARI TOT DECEMBER 

21-24.04 2021 > RAFAËL IN ROME 
Ref. 3468 – 1650 € (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.

7-10.05 2021 > UITSTAP IN ÎLE-DE-FRANCE 
Ref. 3494 – 1350 € (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 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 opmerke-
lijk goed bewaard is gebleven.
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31.05-05.06 2021 > CALABRIË, HET ANDERE GRIEKENLAND
Ref. 3482 – 1755 € (tot 1/03, nadien 1 855 €, 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 5eeeuw na Chr. tentoon te stellen.

21-26.06 2021 > STOCKHOLM EN DE KASTELEN  
VAN HET MÄLARMEER
Ref. 3483 – 1690 € (tot 21/03, nadien 1 790 €, 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, 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. 

7-12.09 2021 > DE SCHATTEN VAN DRESDE ET WEIMAR (2e reis)
Ref. 3496 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, boot, verblijf in halfpension, 
ingangen en begeleiding) 
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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 Alber-
tinum 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 
Ref. 3495 – 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 Werelderf-
goedlijst 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.

28.09-03.10 2021 > IN HET HART VAN CASTILIË EN LEÓN 
Ref. 3461 – Prijs overeen te komen (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 
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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 15eeeuw met een rijke collectie 
polychrome houtsculpturen uit de 13e tot de 18e eeuw.

11-16.10 2021 > CADIZ EN DE WITTE DORPEN
Ref. 3497 – 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.

13-20.11 2021 > DE CANARISCHE EILANDEN TUSSEN KUNST EN NATUUR
Ref. 3498 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension, 
ingangen en begeleiding)
Een eeuwige lente sublimeert de prachtige landschappen van deze 
eilanden, soms vulkanisch met lava-zeeën met vreemde gordijnen in 
de parken van Timanfaya en Teide (Unesco-erfgoed), soms tropisch 
met uitbundige vegetatie en golven van gouden duinen. Schitterende 
kleine koloniale steden, zoals de Laguna (Unesco-erfgoed), brengen 
paleizen en historische huizen in lijn met barokke gevels en sierlijke 
houten balkons. Hedendaagse kunst staat in Santa Cruz in de kijker 
met de TEA geproduceerd door Herzog en de Meuron, de Auditorio de 
Tenerife, gigantische witte sluier ontworpen door Calatrava en vooral 
in Lanzarotte met de fascinerende artistieke prestaties van César 
Manrique in architectuur, schilderkunst , beeldhouwkunst, keramiek en 
privécollectie met Tàpies, Miro, Picasso... 
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8-10.12 2021 > DE GROTE TENTOONSTELLINGEN IN PARIJS 
Ref. 3499 – Prijs nader te bepalen (Thalys, touringcar, verblijf op basis  
van halfpension, entree en begeleiding)
Een bloemlezing van tentoonstellingen om het jaar af te sluiten: 
Botticelli, een laboratorium van de Renaissance in het Musée 
Jacquemart-André, Matisse “Comme un roman” in het Centre 
Pompidou, Picasso-Rodin in het Picasso en Rodin museum, 
Soutine-de Kooning in de Orangerie, Signac als verzamelaar in het 
Musée d’Orsay…

VERPLAATST NAAR MEI 2022

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 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.

Neem voor de reizen contact op met Marie-Eve Rosmant
T +32(0)2 647 30 00
E-mail marie.eve@preference.be

Preference Travel Team
Frankenstraat 79, b4 – 1040 BRUSSEL
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M. et Mme Michel Alloo • M. et Mme Patrick Baillieux •  
M. Pol Bayet • M. et Mme Jacques & Christiane Berghmans- 
Waucquez • Mijnheer Franz Bingen • Mme Chantal 
 Blanchoud • M. et Mme Harold Boël • M. et Mme Nicolas 
Boël • M. et Mme Michel & Christine Boël-Schumann •  
M. et Mme Roland & Fabienne Borres-Gousset • Mme 
Andrée  Caillet • M. Guy Cammermans • M. et Mme Henri  
et  Valentine Cardon de Lichtbuer • Mw. Helena Colle •  
M. et Mme Corrado Pirzio-Biroli • Comte Hubert 
 d’Ansembourg • M. et Mme Stéphane Davidts- Douillet •  
M. Léopold de Beauffort • M. et Mme Eric & Astrid de  
Beco-Waucquez • Prince et Princesse Amaury & Nathalie  
de Merode • M. et Mme Alain de Pauw-Ashraf Amari •  
M. et Mme Thierry & Solange de Saint Rapt • Mme Claude 
de Selliers • Vicomte et Vicomtesse Nicolas de  Spoelberch • 
Vicomte et Vicomtesse Philippe & Daphne de Spoelberch- 
Lippitt • M. Alain de Waele • M. et Mme Philippe & Brigitte 
Delusinne • Mme Bernadette Delwaide • M. et Mme Philippe 
Demonceau-Fettweis • Dhr. en Mw. Dillens- de Luyck • Comte 
et Comtesse Baudouin du Parc • M. et Mme Gerard & 
Dominique Dumonteil • M. et Mme Raoul Dutry • Dr. et Mme 
P. Ectors • M. et Mme Alexis & Valérie Froment-Beaumont • 
M. et Mme Pierre & Francine Gamet-Sorel • Mr and Mrs. 
Luc & Lucilla Gerits-Sioli • Baron et Baronne Roland Gillion 
Crowet • Mme Jacqueline Green-Boël • M. et Mme Grosjean-
Nokin • M. Ronald Guttman • Dhr. en Mw. Luc Indekeu •  
Mme Caroline Inson • Gravin Marthe Buysse-Janssen •  

Dank aan onze Beschermende leden
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Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen •  
Mme Jacqueline Juge • M. et Mme Elie & Evelyne 
Kantcheloff • Mme J.J. Kreglinger • M. et Mme 
Dominique Lambot • M. David le Francois •  
M. Christian Lepage • M. et Mme Philippe & Claudine 
Lessire-Deschamps • Mme Anne-Marie Libert •  
M. et Mme Cédric & Cookie  Lienart van Lidth de 
Jeude • M. et Mme Marc &  Martine Luyckx-Coelis •  
Mme Lydie Maroquin- Finiels • M. et Mme Eric 
Mathay • M. Ellis Mathews • M. et Mme Jeanne 
Huguette Mathieu • M. et Mme Olivier & Natalie
Merveilleux du Vignaux • Mme Danielle Minnebier • 
M. et Mme Eric Mondron • M. et Mme Philippe & 
Marie Moorkens - Lambert • M. et Mme André & 
Marie-Christine Mueller - Chalon • M. Jose Ochoa de 
Michelena • Dhr. Michel & Jean  Pirson-Somers •  
M. et Mme Querton • M. Jean-Paul Sculier • M. et 
Mme René & Inna Spitaels- Pavlova • M. et Mme 
Christian Sprangers-Hubrechts • M. et Mme Philippe 
R. Stoclet • M. Christian Storck • M. et Mme Jan & 
Cecile Terlinck-Octors • M. et Mme Takashi & Mitsuko 
Tomomoto • Mme Sinette  Tonneau-Paul • Mme Eline 
Ubaghs • M. et Mme Hugues & Fabienne van der 
Straten-Velge • M. et Mme André & Michèle van Ryn-
Kuborn • Dhr. en Mw. Roger Verhaegen • Mme Ursula 
von Zitzewitz • M. Paul Waucquez • M. Eric Weinberg
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  In 2020 hebben we een honderdtal likaarten van de 
Vrienden van de KMSKB aangeboden aan het personeel 
van ziekenhuizen en rusthuizen in de Brusselse regio. 

  Wij hebben van een trouwe vriend een genereus legaat 
ontvangen, waardoor wij een kunstwerk kunnen aanko-
pen om onze collecties te verrijken. 

  De Vrienden financierden het filmen en bewerken van de 
video van celliste Camille Thomas, die te zien is op de 
Youtube-kanalen van De Vrienden en de musea. 

  Zodra hiervoor toestemming is gegeven, worden de 
gratis rondleidingen voor scholen in het museum hervat 
(gefinancierd met giften van de Vrienden). 

  De  , een interactief apparaat 
bestaande uit 12 metrolijnen die u meenemen op een reis 
door de sublieme collecties, zal in oktober 2021 worden 
ingehuldigd! 

  De vrijwilligers kunnen nog steeds niet terugkeren naar 
het museum. Wij willen iedereen bedanken voor hun 
geduld en begrip.

De Vrienden  
steunen  

de musea 

 BESTE VRIENDEN,  

  DANKZIJ JULLIE 
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Vanaf 26.03 

(Her)ontdek de levendige  
kunstscène van de jaren 1900 
Heropening van  

Ensor, Khnop�, Spilliaert, Horta, Rodin, Gauguin, Mucha, 
Bonnard... meer dan 30 grote kunstenaars wachten op uw 
bezoek aan het Museum Fin-de-Siècle, dat helaas sinds 
maart 2020 gesloten is wegens de beperkende maatregelen 
in verband met het coronavirus.
 Gerenommeerde schilders en beeldhouwers als 
Constantin Meunier, James Ensor, Henri Evenepoel, Fernand 
Khnop�, Léon Spilliaert of Georges Minne getuigen van 
het bruisende karakter van deze periode, die zich ook op 
alle andere gebieden van de schepping manifesteerde: 
literatuur, opera, muziek, architectuur, fotografie of poëzie 
(Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren, Octave Maus,  
Victor Horta, Henri Van de Velde, Maurice Ku�erath,  
Guillaume Lekeu...). 

Ons gepassioneerd team van Museum op maat, heeft 
samen met Amusea zeven audiobeschrijvingen in het Frans 
en het Nederlands gemaakt, waardoor de meesterwerken 
van het Fin-de-Siècle museum toegankelijk worden voor 
slechtziende bezoekers.

  In 2021 zullen alle geluidsbeschrijvingen, elk vergezeld 
van een voelbaar brailleplaatje, in het museum naast 
de werken worden geplaatst.
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26.03 > 01.08 2021

Aboriginal Art

In het verlengde van de vraagstelling over moderniteit die 
met Be Modern werd gestart, zullen de KMSKB een tentoon-
stelling presenteren die gewijd is aan Aboriginal schilder-
kunst in confrontatie met onze collecties. Dompel jezelf onder 
in de rituele wereld van Aboriginal kunst.
 
Sinds Papunya Tula in het begin van de jaren 1970, hebben 
Aboriginal schilders een artistieke beweging op gang 
gebracht die een groeiende internationale reputatie geniet. 
In dialoog met het “moderne primitivisme” geven deze 
werken een beeld van de moderniteit van hen die te lang als 
“primitief” werden beschouwd. De clichés achter zich latend, 
ontstaat er een schilderkunst die nu de vrouwelijke expressie 
op de voorgrond plaatst en tegelijk een aantal etnogra-
fische standpunten, die sinds de 19e eeuw zijn verwoord, 
 kritisch in vraag stelt. Een ontdekkingstocht naar rituele 
vormen die tegelijk een venster openen op spiritualiteit.

Een selectie van werken uit de collectie Marie en Alain 
 Philippson zal de drie monumentale schilderijen van  
Debbie Brown Napaltjarri, Mary Brown Napangardi en 
 Tjawina Porter Nampitjinpa vergezellen die in 2019 door  
Chris Simmons aan de KMSKB werden aangeboden.
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© Photo : Vincent Everaerts 
© Foto : Vincent Everaerts 
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26.03 > 01.08 2021

Pierre Alechinsky

Pierre Alechinsky. Papiers traités,

© KMSKB, Brussel/SABAM- foto :  

Grafisch Buro Lefevre, Heule 
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In het voorjaar eren wij een van de grootste levende kunste-
naars van België: Pierre Alechinsky. Meer dan 100 tekeningen 
en schilderijen uit onze collecties, maar ook nieuwe 
 schenkingen, illustreren de rijkdom van zijn werk, zijn evolutie 
als kunstenaar, maar ook zijn ongelooflijke consistentie 
gedurende zijn hele carrière.

Alechinsky heeft een synthese bereikt tussen een  picturale 
schriftuur geïnspireerd door de Japanse kalligrafie en 
een vrijheid van gebaar eigen aan de action painting. 
Zijn zeer vloeiend materiaal is bevorderlijk voor de 
 spontane  proliferatie van vormen, voor de schepping van 
een onwaarschijnlijk bestiarium en een geografie van 
 verrassende schoonheid. 

Met een ongelooflijke vitaliteit ontwikkelde hij in de loop der 
decennia een taal waarmee hij op associatieve wijze zowel 
zijn kwaliteiten als schilder en graveur als zijn fantasie vrij van 
alle beperkingen kon uitdrukken.  

Pierre Alechinsky, een pionier van de avant-garde groep 
CoBrA, werd in 2018 onderscheiden met de Praemium 
 Imperiale, beschouwd als de “Nobelprijs voor de Kunst”  
die in 1988 door de Japan Art Association in het leven  
werd geroepen.



20

Bill Viola. Purification, 2005. © Kira Perov

02.10 2020 > 01.08 2021

Bill Viola  
Purification 

Als pionier in de video-
kunst revolutioneerde 
Bill Viola het genre door 
al vroeg te investeren in 
de mogelijkheden die 
de digitale technologie 
biedt. De laatste decen-
nia heeft hij een voor 
iedereen herkenbare stijl 
ontwikkeld, die geken-
merkt wordt door zijn 
bewondering voor de 

grote meesters van de antieke schilderkunst. Zijn installaties 
dompelen de toeschouwer onder in een contemplatief 
universum, doordrenkt van mystiek, en waarin de menselijke 
figuur centraal staat.
 Purification, een dubbele projectie geproduceerd voor 
Peter Sellars enscenering van Wagners opera Tristan and 
Isolde in 2005, biedt een perfecte synthese van al deze 
elementen. Met tot het uiterste vertraagde gebaren gaat 
een echtpaar een zuiveringsritueel aan, dat een wederge-
boorte oproept. Zoals de kunstenaar het omschreef:  
“Vanaf het begin heb ik niet geprobeerd om beelden 
in mijzelf te creëren, maar om de oorsprong van dingen, 
mensen, situaties te vinden. Dus begon ik wat ik in gedachten 
had op een stuk papier te schrijven, en toen werd het heel 
eenvoudig om verder te gaan. Ik dook dieper en dieper in 
het boekje, en daar kwamen al deze beelden vandaan.”

Met de  

steun van  

blackflag
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Thomas Houseago

Thomas Houseago. Machine Wall.  

Courtesy: the Artist and Xavier Hufkens, Brussels. 

Photo: Fredrik Nilsen

Thomas Houseago, geboren in 1972 in Leeds, is een  
Britse beeldhouwer. 

Een selectie van schilderijen en een monumentale sculptuur 
zullen in het museum Old Masters worden tentoongesteld  
en een unieke dialoog aangaan met de grote meesters  
van de oude kunst.
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  DE MUSEA EN  

  DE VRIENDEN ONLINE  

Het museum in muziek 

Naast de video’s “Besloten bezoeken” van de heer Draguet, 
hebben wij de Frans-Belgische celliste Camille Thomas 
verwelkomd en nodigen wij u uit om haar optreden in het 
museum op 8 februari te bekijken op het Youtube-kanaal  
van de Vrienden.
www.youtube.com/channel/UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ

Om uw bezoek te vervolledigen of voor te bereiden,  
mag u niet vergeten de website van de musea te bezoeken:  
u vindt er een rijke virtuele inhoud. 

nieuw

Alles over Bruegel 
https://artsandculture.google.
com/search/exhibit?p=royal- 
museums-of-fine-arts-of-belgium

Een hele reeks video’s,  
met name over de tentoon-
stellingen   
www.fine-arts-museum.be/nl/
open-museum/video-s

En videogidsen  
www.fine-arts-museum.be/nl/
open-museum/museum-op-
maat-covid-19

Animaties en video’s voor 
jonge en oude kinderen 
www.fine-arts-museum.
be/nl/open-museum/kids- 
family-1



 Inhuldiging van het kunstmetro d’art 

 300 dagen om echt de ogen 

 de kost te geven en onze musea 

 te steunen! Bied een lidkaart van 

 de Vrienden aan! 

TENTOONSTELLING IN HET NAJAAR
  Europalia : Trains & Tracks
  Inhuldiging van het 
projekt Kunstmétro d’art 



www.becomeafriend.be

Become a Friend

 VERGEET ME NIET ALS  

 JE LANGSKOMT!  




