
 

 

Uitstap naar het Musée de Sèvres en de Fondation Louis Vuitton in 

Parijs - Zondag 12 februari 2023 

Beste leerlingen, 

We plannen volgende maand nog een zondagse daguitstap richting Parijs. Deze keer gaan 

we niet richting centrum Parijs, maar blijven we aan de rand ervan waar we twee niet te 

missen expo’s gaan bezoeken. We starten de dag in het Musée de Sèvres, met een 

keramiektentoonstelling waar keramisten hun hart zullen kunnen ophalen. Daarna rijden 

we richting de Fondation Louis Vuitton waar we de prachtige expo Monet/Mitchell zullen 

bezoeken. 

Praktisch: 

1. Zondag 12 februari 2023 

2. De kostprijs bedraagt 50 euro. (busreis + tickets beide musea) 
 

3. Dagschema: 

- Vertrek en aankomst: Polenlaan – bij de garage onder de bib 

- Dagindeling: 

o Vertrek uit Ieper: 7 uur 
o Aankomst aan Musée de Sèvres: 10.30 uur 
o Bezoek aan het nationaal keramiekmuseum + lunchpauze: 10.30 – 14.00 uur 

(in de buurt van het museum zijn diverse eetgelegenheden, een lunchpakket 
meenemen kan ook) 

o Vertrek richting Fondation Louis Vuitton: 14.00 uur 
o Bezoek expo Monet/Mitchell: 14.30  – 16.45 uur 
o Vertrek richting Ieper: 16.45 uur 
o Aankomst in Ieper: 20u45 uur 

 

4. Inschrijven kan t.e.m. zondag 5 februari 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 5 februari. 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! 

Inse Verplanken 
Directeur 
 
Meer info: Helena Pinket / 0478 97 69 40 
 
Musée de Sèvres: https://www.sevresciteceramique.fr/ 

Fondation Louis Vuitton: https://www.fondationlouisvuitton.fr 
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Musée de Sèvres: Nationaal Keramiekmuseum: 

 

In 1740 werd de Manufacture de Sèvres opgericht door Madame De Pompadour, 

koninklijke maîtresse van Louis XV. De collectie en vervaardiging van keramische objecten 

en porselein werd daarbij verplaatst van Vincennes naar een nieuwe plek vlak bij haar 

eigen kasteel Bellevue. Halverwege de 19de eeuw werd vlak bij de fabriek het museum 

opgericht dat ondertussen 50 000 keramische voorwerpen herbergt. Daarbij spitst men 

zich niet alleen toe op gebruiksvoorwerpen maar ook beeldhouwkunst komt er veelvuldig 

aan bod. De vele duizenden mallen of honderden voorbereidende schilderijen maken 

daarbij het plaatje compleet. In het museum krijgen we een overzicht van de geschiedenis 

van de keramiek uit alle continenten. Zowel aardewerk uit de prehistorie, keramiek uit de 

Mozarabische cultuur of de eigen renaissance en porselein uit de Aziatische landen krijgen 

er hun plek. Ook hedendaagse design van Ettore Sottsass of Aldo Bakker en ontwerpen 

door moderne en hedendaagse kunstenaars zoals August Rodin, Louise Bourgeois of 

Alexander Calder zijn er te zien. Kortom een niet te versmaden collectie een half uurtje 

buiten Parijs.  

 

Fondation Louis Vuitton: Expo Claude Monet/Joan Mitchell 

 

In het prachtige door Frank Ghery ontworpen museum in het Parijse Bois de Boulogne 

loopt momenteel een tentoonstelling die het werk van de Franse impressionist Claude 

Monet (1840-1926) confronteert met de Amerikaanse abstract impressionistische Joan 

Mitchell (1925-1992). De expo toont een zestigtal overdonderende schilderijen van beide 

kunstenaars die hun inspiratie in de natuur vonden. Daar waar de waterlelies in de tuin 

van Giverny, Monet aanzetten tot het vluchtig neer borstelen van de reflectie van kleur en 

licht in en op het water, vertrok Mitchell vanaf de jaren 50 vanuit de herinnering en de 

emotionele beleving van het landschap om op die manier tot grote abstracte doeken te 

komen. Na haar werkperiode in New York trok Mitchell zich terug in Véteuil aan de oevers 

van de Seine, waardoor ze de nauwe verbintenis met de Franse natuur die ook Claude 

Monet te beurt was gevallen, nog verder op de spits dreef. Beide kunstenaars worden nu 

op een heel boeiende manier naast elkaar getoond. 


