
26 januari 2020 – uitstap Museum Voorlinden en Fotomuseum 

 

Beste leerlingen, 

We hebben het goede voornemen om het jaar 2020 op een kunstzinnige manier te starten. Daarom 

plannen we in januari reeds een zondagse academie-uitstap! Deze keer trekken we naar Nederland, 

naar het Museum Voorlinden in Wassenaar waar we de expo ‘To Unravel a Torment’ van Louise 

Bourgeois zullen zien. Daarna rijden we richting Antwerpen, naar de overzichtstentoonstelling 

‘Present’ van fotograaf Stephan Vanfleteren in het Fotomuseum. 

Praktisch: 

1. Zondag 26 januari 2020 

2. De kostprijs bedraagt 36,50 euro. Daarin inbegrepen zijn: 
- Vervoer heen en terug met de bus (€ 12,00) 
- Toegangsticket Museum Voorlinden (€ 17,50 voor groepen) 
- Toegangsticket Fotomuseum (€ 7,00 voor groepen en lerarenkaart – gratis met 

museumpas) 
 

3. Dagschema: 

- Vertrek en aankomst: Polenlaan, Ieper 

- Dagindeling: 

         Vertrek Ieper: 8 uur 

         Aankomst Wassenaar: 11 uur 

         Bezoek Voorlinden + lunchpauze: 11 – 14.30 uur 
(In het museum is er een restaurant waar een snelle Hollandse hap kan genomen   
worden. Een lunchpakket meebrengen kan ook!) 

         Vertrek richting Antwerpen: 14.30 uur 

         Bezoek Fotomuseum: 16  – 18 uur 

         Vertrek richting Ieper: 18 uur 

         Aankomst Ieper: 20 uur 
 

4. Inschrijven kan vanaf dinsdag 7 januari om 8u30 t.e.m. zondag 12 januari 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 12 januari. 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: Helena Pinket / 0478 97 69 40 
 

 

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


Het programma: 

 

Wassenaar: Voorlinden presenteert Louise Bourgeois: To Unravel a Torment, een zes decennia 

overspannende overzichtstentoonstelling met veertig sleutelwerken van de 

Amerikaans/Franse kunstenares.  Louise Bourgeois (1911-2010) was een 

radicaal figuur die haar eigen weg bewandelde met scherpzinnigheid, 

intelligentie en lef – zo nu en dan zelfs tegen de gangbare smaak en ideeën 

in. Tegenwoordig wordt ze gezien als een icoon van de late twintigste-

eeuwse kunst, die persoonlijke verhalen en psychologische inzichten 

combineerde met buitengewone artistieke vernieuwingen. Maman (1999) – 

de grootste spin die Bourgeois ooit heeft gemaakt – kruipt het terrein van 

Voorlinden op. Binnen is een selectie van vroege houten Personage-

sculpturen te zien, maar ook werken in brons, marmer, gips, rubber en 

textiel, en reeksen tekeningen en prenten. Ook worden verschillende cellen 

getoond, waarin Bourgeois haar psychische gesteldheid en emoties als 

woede, angst en eenzaamheid tot uitdrukking brengt. Daarnaast is het 

zelden getoonde werk The Destruction of the Father (1974) te zien, dat door 

Bourgeois als een van haar belangrijkste werken wordt beschouwd.  

Naast de tentoonstelling van Louise Bourgeois is er ook een zaal met werken 

van Anselm Kiefer en is er nog tijd voorzien om de vaste collectie te 

ontdekken. 

 

 

Antwerpen: Present is de eerste grote overzichtstentoonstelling van de gerenommeerde Belgische fotograaf 

Stephan Vanfleteren (°1969). Bij het grote publiek is hij vooral bekend om zijn 

indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia leverden een brede 

waaier aan journalistieke, documentaire en artistieke fotografie. In deze 

tentoonstelling krijgen zowel de iconische beelden als de ongekende parels een 

plaats, en wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar. 

 

De tentoonstelling palmt het volledige museum in en neemt je mee op een fotografische reis doorheen het 

oeuvre van Stephan Vanfleteren. De eerste jaren van zijn journalistieke werk lezen als een stuk geschiedenis: 

de affaire Dutroux, de genocide in Rwanda. Rond de millenniumwisseling begint Vanfleteren zich te richten op 

wat dreigt te verdwijnen. Met de verbetenheid van een archivaris brengt hij zijn heimat en landgenoten in 

beeld. Wat hem drijft is de melancholie van een rasechte romanticus. Ondertussen kan hij zich beroepen op de 

ervaring van een doorwinterd fotograaf. België heeft zijn chroniqueur in beelden gevonden. 

Doorheen heel zijn carrière slingert Vanfleteren tussen actie en stilstaan; 

tussen intense menselijke contacten en volstrekte eenzaamheid. Dit 

weerspiegelt zich ook in zijn praktijk als fotograaf. Reizen wordt 

afgewisseld met fotograferen in de besloten omgeving van zijn 

daglichtstudio. Meer en meer sluipen de verstilling en de dood in zijn 

werk. Deze thema’s staan centraal in twee recente reeksen die in de 

intimiteit van zijn studio zijn ontstaan: een verkenning van het stilleven 

en de naaktfotografie. 

Present biedt de gelegenheid om samen met Stephan Vanfleteren terug te kijken op een rijk en intens oeuvre 

met één constante: de fotograaf is steeds aanwezig, altijd present. 


