
24 november 2019 – uitstap Bozar en Wielsmuseum Brussel 

Beste leerlingen, 

We zitten niet graag stil en bieden jullie graag de mogelijkheid om deel te nemen aan een volgende 

zondagse academie-uitstap. Deze brengt ons ditmaal naar Brussel: Bozar met de machtige 

tentoonstelling van Brancusi en het Wielsmuseum met de expo’s ‘Sorted resorted’ en ‘Open skies’. 

Meer info hierover vinden jullie verder in deze brief. 

Praktisch: 

1. Zondag 24 november 2019 

2. De kostprijs bedraagt 35 euro. Daarin inbegrepen zijn: 
- Vervoer heen en terug met de bus 
- Toegangsticket expo Brancusi in Bozar 
- Toegangsticket Wielsmuseum 

 
3. Dagschema: 

- Vertrek en aankomst: Polenlaan, Ieper 

- Dagindeling: 

         Vertrek Ieper: 9 uur 

         Aankomst Wielsmuseum: 10.45 uur 

         Bezoek Wielsmuseum: 11 – 12.30 uur 

         Vertrek richting Bozar: 12.30 uur 

 Lunchpauze (neem je lunchpakket mee!): 12.45 – 13.30 uur 

         Bezoek expo Brancusi Bozar: 13.30 – 16 uur 

         Vertrek richting Ieper: 16.30 uur 

         Aankomst Ieper: 18 uur 
 

4. Inschrijven kan vanaf dinsdag 5 november om 8u30 t.e.m. maandag 11 november via onze 
website (www.academie-ieper.be). De inschrijvingen zijn beperkt! Je ontvangt daarna een 
factuur met het te betalen bedrag.  
 

5. Kosteloos annuleren kan tot en met 11 november. Vanaf dan kan er – behalve in 
uitzonderlijke omstandigheden (ziekte met doktersattest) – niet meer geannuleerd worden 
en kan het inschrijvingsgeld niet teruggestort worden.  

Veel plezier op deze uitstap. 

 

Koen Verhaeghe 
Directeur 
 
Meer info m.b.t. programma: Helena Pinket / 0478 97 69 40 
Meer info m.b.t. de organisatie: Koen Verhaeghe / 0496 76 64 67 
 

 

http://www.academie-ieper.be/


Het programma: 

 
Tentoonstelling Brancusi Bozar: 

Het Paleis voor Schone kunsten in Brussel pakt tijdens Europalia 

Roemenië uit met een imposante overzichtstentoonstelling van de 

Roemeense kunstenaar Constantin Brancusi. Brancusi wordt gezien als 

de vader van de abstracte beeldhouwkunst. Na zijn opleiding als 

beeldhouwer in Boekarest trekt Brancusi te voet naar Parijs waar hij de 

jonge assistent van August Rodin wordt. Aangezien hij niet kan groeien in 

de schaduw van een grote boom, verlaat Brancusi reeds na 1 maand, het 

atelier van de grootmeester, om met thema’s uit diens atelier, een heel nieuwe beeldhouwkundige 

stijl te ontwikkelen. Het meest beroemde voorbeeld daarvan is zijn iconische beeld van de kus. Vanaf 

dan worden zijn beelden steeds abstracter. Geïnspireerd door de natuur, de Afrikaanse kunst, de 

modernistische stijlen en de Roemeense traditionele houtsnijkunst ontwikkelt hij een heel eigen 

oeuvre. Kenmerkend zijn de gestileerde vormen, de manier waarop hij beeld en ‘sokkel’ tot één 

geheel maakt en de wijze waarop hij diverse materiaalsoorten met elkaar confronteert. In de 

tentoonstelling krijgen we een overzicht van zijn meest enigmatische werken (de kus, slapende 

muze, Leda…) in confrontatie met beelden van Rodin en tijdgenoten als Marcel Duchamp en 

Modigliani. Een must see, aangezien de beelden van deze grootmeester, van over de hele wereld 

voor het eerst in 25 jaar weer eens samengebracht worden! 

 

Expo Wiels:  

In het centrum voor hedendaagse kunst Wiels bezoeken we de expo 

van Gabriel Kuri “sorted, resorted”. Deze Mexicaans/Belgische 

kunstenaar onderzoekt het thema “waarde” aan de hand van 

assemblages met dagdagelijkse voorwerpen en raakt vragen rond 

consumptie, cultuur, poëzie en commercie aan. De tentoonstelling is in 

4 categorieën opgedeeld. Zo zien we een reeks werken vervaardigd uit 

papier, plastic, metaal en andere bouwmaterialen. Met een knipoog naar de surrealisten is zijn werk 

speels en kritisch te noemen. 

 

Daarnaast vindt in Wiels ook nog de expo “Open skies” plaats. Een 

tentoonstelling die onze “transparante” maatschappij op de korrel 

neemt. Hedendaagse kunstenaars stellen vragen rond de “lucht als 

publieke ruimte” waarin de sociale media en ons bijhorende big brother 

gevoel gemeen goed geworden is. Kunnen we nog een gevoel van 

geborgenheid en intimiteit ervaren in deze wereld? Aan de hand van 

projecties en fantasieën, codes en maskers gaat de toeschouwer mee opzoek naar een antwoord. 

 


