Speels bezoek en atelier in de tentoonstelling
« Amerika bestaat niet »
Van 4 oktober 2019 tot 2 februari 2020

« Amerika bestaat niet »
presenteert zich als een roadtrip
door de Verenigde Staten maar met
werken die van overal ter wereld
komen.
Je krijgt dus niet Amerika te zien,
maar het idee dat men van dit land
heeft!

Schrijf u in voor het ontdekkingsbezoek voor
leerkrachten

op zaterdag 12/10 om 14u!

Wesley Willis, Coll. MADmusée

De rondleidingen voor klasgroepen
zullen pas bij de opening van de tentoonstelling bepaald worden. We kunnen u momenteel
nog niet meer informatie geven over de inhoud van de activiteiten, maar we weten wel dat de
tentoonstelling onder andere een aanzet zal zijn om …

...het idee van de utopie (en de vervlogen
droom…) aan te
kaarten

Body Isek Kingelez, Courtesy AEROPLASTICS / Dominique Théate, Coll. La S Grand Atelier

de clichés over
America gezien
door de ogen
van de artiesten
te confronteren
met onze eigen
ideeën erover

ons te verwonderen
over de fantasie van
de makers van environments van Amerikaanse outsider
kunst
Leonard Knight, Salvation Mountain, © Matthieu Morin (Boek « Des Pépites dans le goudron »)

universele artiesten
in alle genres te
ontdekken
Kortom, om te proeven van de
onpeilbare creativiteit van dit grenzeloze land, gegoten in een pedagogisch parcours dat uitnodigt tot
reizen, spelen en creativiteit!
Martin Ramirez, Coll. ABCD/Bruno Decharme

Met de jongsten (kleuters, eerste leerjaren) laten we de
abstracte concepten links liggen en duiken we in de werken zelf via activiteiten aangepast aan hun leeftijd.

Het Art et marges museum,
is een collectie werken gecreëerd in de marge van de kunst!
Werken van artiesten met een verstandelijke beperking of die in de psychiatrische zorg
zitten, of gewoon autodidacten die niet de conventionele regels van de kunst volgen.
Dat resulteert in originele en spontane werken die ons rechtstreeks aanspreken!
De namen om deze kunst te benoemen zijn OUTSIDER ART / ART BRUT... Deze tentoonstelling omvat zelfs POPULAIRE KUNST! Het verschil leggen we nog uit!
Art et marges museum,
Hoogstraat, 314
1000 Brussel
www.artetmarges.be
Contact bezoek / inschrijving bezoek
voor leerkrachten op 12/10:
sarah.kokot@artetmarges.be
02 533 94 94

T a r i e f
•

Speels bezoek (1u30) : 45€ (max. 12
kinderen) / 90€ (van 13 tot 24 kinderen)

•

Speels bezoek + atelier (2u) : 55€ (max.
12 kinderen) / 110€ (van 13 tot 24 kinderen)
+1€ inkomprijs per kind

