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RONDLEIDINGEN EN WORKSHOPS

Wat het bezoek u biedt

Het bezoek maakt van het museum een oogopener 
die uitnodigt om de dialoog aan te gaan en 
het eigen ik te voeden met de inbreng van 
de ander. Het Art et marges museum nodigt u uit 
om werken te ontdekken die alternatieven bieden 
voor onze culturele evidenties en die een 
pakkende ontdekking toelaten van de rijkdom en 
de diversiteit van de menselijke creativiteit. 

De verkenning van de huidige tentoonstelling 
legt het accent op de kunst en haar grenzen. 
Dit is een gelegenheid om afbakeningen (asielkunst, 
art brut, outsiderkunst…) te maken en het Art et 
marges museum te situeren in de context van de 
moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis om 
zo een onbevangen kijk op de outsiderkunst te 
stimuleren, die wars is van elke stigmatisatie. 

Tijdens het bezoek vertrekken wij altijd vanuit de 
persoonlijke impressies die men ervaart in 
aanwezigheid van het werk om vervolgens meer 
uitleg te geven, en nooit omgekeerd. De creatieve 
kracht schuilt inderdaad in de emotie die 
het werk overbrengt (en dan maakt het niet uit 
of die het gevolg is van een normale of pathologische 
context). 

Het bezoek nodigt uit om de eigen visie en 
kritische beoordeling te oefenen uitgaande van 
de tentoongestelde werken (analyse van het werk en 
de individuele of collectieve expressie) – er bestaat 
geen unieke manier om een kunstwerk te bekijken.

Overigens - en in tegenstelling tot de officiële kunst 
- gaan die werken meestal niet gepaard met een 
verklaring van hun makers. Die vinden vaak niet 
van zichzelf dat zij kunstenaars zijn; zij beleven het 
creatieve proces in zichzelf en nemen geen afstand 
van het resultaat om er een kritische blik op te 
werpen of om er commentaar op te leveren. Voor 
deze personen is het creatieproces belangrijker dan 
het resultaat, creëren is voor hen levensbelangrijk.

Deze werken voeren ons terug naar fundamentele 
vragen over het menszijn, de identiteit, het 
ontstaan van de kunst en de creatie en de 
band tussen kunst en bestaan.
Overigens, is het niet eigen aan de kunst om grenzen 
te overstijgen en barrières neer te halen?

Art et marges museum stelt werken voor van 
kunstenaars die een beetje anders zijn. 
Outsiderkunst, of kunst in de marge (men kan het ook 
art brut noemen) ontstaat op plaatsen waar 
men dit niet verwacht. 

Deze kunstenaars, uitvinders of ontwerpers 
verblijven in instellingen voor personen 
met een mentale handicap, het zijn 
psychiatrische patiënten of autodidacten 
die zich niet allemaal bewust zijn van hun 
kunstenaarschap. 
De meesten hebben geen artistieke opleiding 
gevolgd en creëren kunstvormen die niet 
overeenstemmen met de academische 
normen. 

Deze buitengewone kunstenaars brengen 
elk op hun manier een eigen wereld tot leven, aan 
de hand van zeer uiteenlopende technieken 
en dragers: met balpennen, plastic, tekeningen, 
assemblages, borduursels, beeldhouwwerken, 
schilderijen, enz.

Om de drie maanden organiseert het museum een 
nieuwe tentoonstelling met werken van kunstenaars 
van binnen en buiten de marge, om de 
grenzen van de kunst en haar definitie af te 
tasten. 

Praktische Informatie Art et marges museum

Art et marges museum

Art et marges museum

Hoogstraat 314   

1000 Brussel 

+32 (0) 2 533 94 90 

info@artetmarges.be 

www.artetmarges.be

dinsdag - zondag  11 - 18u. 

Prijs

Toegang

Volledige 4€

Gereduceerde 2€ 

 Kinderen  7 tot 17 jaar

 Studenten -26 jaar

 Groep ≥10 pers.

 Gepensioneerden 

 Burencultuurkaart

1,25€ 

 Artikel 27

Gratuit 

 De eerste zondag van de maand 

 Kinderen - 6 jaar

 Leraren

 ICOM-leden

 Brussels card

 Museum Pass

Metro: 2 en 6 (Hallepoort)

Tram: 3, 4, 51 (Hallepoort) 

Bus: 48/52 (Hallepoort - Sint-Pietersziekenhuis)

De Lijn en TEC: 123, 136, 137, 365a, W (Hallepoort)

Trein: Zuidstation

Toegankelijk voor personen met berperkte mobiliteit.



Wenst u geen rondleiding?  Verklarende brochures 

geven u meer informatie over de tentoongestelde werken.

Gelieve ons te contacteren indien u met een groep van 10 

of meer personen de tentoonstelling wenst te bezoeken. 

Gratis toegang voor begeleiders en personen met een 

mentale beperking bij groepsbezoeken op reservatie.

Het museum stelt regelmatig uitzonderlijke bezoeken 

voor: bezoeken-ontmoetingen (kunstenaars, curatoren, 

conferenciers, enz.)

Volg de actualiteit van het museum via de kanalen vermeld 

op de achterkant (contact - Boeken).

Tijdens het bezoek wordt u uitgenodigd om kennis te 

maken met het werk vanuit uzelf. De nadruk ligt daarbij 

op hetgeen wij voelen wanneer wij voor het kunstwerk 

staan en die persoonlijke indrukken vervolgens te 

verwerken door zelf creatief aan de slag te gaan. 

Dat is de reden waarom het museum de groepen uitnodigt 

om de verkenning af te ronden met een creatieve 

workshop die uitgaat van de technieken en/of 

thema’s die tijdens het bezoek aan bod kwamen.

Geleide Bezoek

Geniet bij elke nieuwe tentoonstelling van een gratis 

rondleiding voor leerkrachten en animatoren. 

Volg de actualiteit van het museum op de voet via de 

kanalen vermeld (Contact - Boeken).

Vrij Bezoek Uitzonderlijke Bezoeken

Presentatie bezoekCreatieve workshops

Duur

Groepen

1u30 (2u met workshop)

Prijs

Prijs Volledige 4€

Gereduceerde 2€ 

 Kinderen  7 tot 17 jaar

 Studenten -26 jaar

 Groep ≥10 pers.

1,25€ 

 Artikel 27

Gratis 

 Kinderen - 6 jaar

 Leraren

Bezoek op maat 

Aarzel niet ons uw wensen of vragen mee te delen. 

Maak een afspraak en wij zorgen voor een bondig 

overzicht ter plaatse.

Publieksverantwoordelijk

Alix Hubermont - 02 533 94 94

a l i x . h u b e r m o n t @ a r t e t m a r g e s . b e

Reservatie minstens twee weken op voorhand.

Het museum is gesloten gedurende een tiental dagen 

tijdens de opstelling van elke nieuwe tentoonstelling, 

Dus verifieer even of het museum open is wanneer u het 

wilt bezoeken

Blijf op de hoogte van de activiteiten en tentoonstellingen.

www.artetmarges.be

    art et marges musée-museum

    @artetmargesmuseum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief :

alix.hubermont@artetmarges.be 

Contact - Boeken

Bezoek zonder  : 

 max. 20 pers. per groep  (Ontvangstruimten 15 

pers.)

Bezoek met workshop : 

 max. 10 personen per groep

Maximum 2 groepen

Toegankelijkheid : Het onderwijs voor sociale promotie 

/ alfabetiseringsklas ; Personen met een mentale handicap;

Psychologisch kwetsbare personen.

Scholen & Toegankelijkheid

Op weekdagen: 55 € (65 € met workshop) 

In het weekend: 65 € (75 € met workshop) 

+ 1 € inkom per pers.

Andere 

Op weekdagen: 75 € (85 € met workshop) 

In het weekend: 85 € (95 € met workshop) 

+ 2 € inkom per pers.

Artikel 27 

gratis + 1,25 €/pers.


