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het art & marges museum
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VOLWASSENEN & HOGER ONDE

Het art & marges museum vertegenwoordigt artiesten
die in het officiële culturele circuit geen plaats vinden. Deze
autodidacte artiesten, “Outsiders” genoemd, werken ofwel
alleen, ofwel in kunstateliers voor mensen die psychisch kwetsbaar
zijn of voor personen met een mentale handicap.

Het art & marges museum draagt bij tot de destigmatisering zonder
onderscheid van werken uit de marge van de kunst. Met de programmering
van onze tijdelijke tentoonstellingen willen we dan ook dynamische dialoog
op gang brengen tussen enerzijds het werk van die outsiderkunstenaars en
anderzijds dat van professionele kunstenaars die actief zijn binnen het officiële
culturele circuit.
Het art & marges museum is een ruimte waar individuele kunstenaars en hun
werk aan bod komen, een plaats van uitwisseling, van de ene ik naar de andere,
van een kunst zonder marges. Een museum waar we alles in het werk stellen
opdat alle bezoekers er zich thuis voelen.

art & marges museum
312 - 314, Hoogstraat - 1000 Brussel
Tel : 02 533 94 90 - Fax : 02 533 94 98
info@artetmarges.be - www.artetmarges.be
Open van dinsdag tot zondag van 11 tot 18u
Aangepaste openingsuren voor groepen met reservatie:
van maandag tot zondag van 10 tot 17u
Bereikbaarheid
Trein: Station Brussel Zuid / Metro: lijnen 2, 3, 4 en 6
(Hallepoort) / Bus: 27, 48, 134, 136, 137, 365, W
(Hallepoort)
Toegankelijk voor personen met berperkte mobiliteit

De tentoonstellingen
Samen met de presentatie van de vaste collectie, die regelmatig wordt vernieuwd,
organiseert het art & marges museum drie tijdelijke tentoonstellingen per jaar,
die drie tot vier maanden duren. Ze draaien rond een kunstenaar, een thema,
een collectie... en zetten de toon voor de rondleidingen die tijdens deze periode
worden aangeboden. Pas op, want 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.
Wij nodigen u uit om onze website te consulteren om op de hoogte te blijven van
het tentoonstellingsprogramma.
www.artetmarges.be

Louis Van Baelens, © coll. art & marges museum

Praktische info
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Groepsbezoeken
Volwassenen & hoger onderwijs

			

Sinds haar stichting is Art en marge steeds op zoek gegaan naar
kunstwerken in kunstateliers voor personen met verstandelijke
beperkingen, psychiatrische ziekenhuizen en dagcentra.

Volwassenen & hoger onderwijs
Twee formules naar keuze:

Ontdekkingsbezoek permanente collectie en tijdelijke tentoonstelling

Het art & marges museum zet deze zoektocht voort. In
die optiek stelt het museum ontdekkingsbezoeken voor
aan personen met verstandelijke beperkingen of
psychologisch kwetsbaar.

In 1945 roept de Franse schilder Jean Dubuffet de notie “Art Brut” in het leven en
begint zijn bekende gelijknamige collectie. Sindsdien is de kijk op de kunstwerken
van artiesten die zich in de marge van het officiële culturele circuit bevinden
sterk veranderd.
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Dit bezoek biedt de gelegenheid om de bakens vast te leggen (asilaire kunst,
art brut, outsiderkunst…) en om het art & marges museum in de context
van de moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis te plaatsen, om
zo een open kijk op outsiderkunst te bieden, zonder enige vorm van
stigmatisatie.
Bezoek van de tijdelijke tentoonstelling
Deze rondleiding biedt de gelegenheid aan om
een thema te onderzoeken, een bedenking te verdiepen,
nieuwe pistes te openen bij het kijken en het denken. Vrije
toegang tot de permanente collectie.
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Duur: 1u30 - Max. 20 pers/groep (max. 2 groepen)
Prijs volwassenen: 65 € / 75 € (weekend) + 2 € ingang per pers.
Eng/Duits: + 12.50 € - Prijs hoger onderwijs (ma-vrij): 45 €
+ 1 € ingang per pers. (gratis voor de leerkracht)
Reservatie minstens 2 weken op voorhand

Schoolgroepen - volwassenen
U volgt of geeft een les in het onderwijs voor sociale
promotie, u volgt een alfabetiseringsklas of een
andere opleiding voor volwassenen, u wenst het art
& marges museum te bezoeken samen met uw
klas en u hebt daar bepaalde verwachtingen bij:
Neem contact met ons op en we zullen samen
bespreken hoe we het best uw specifieke
vraag kunnen invullen.
Duur: 1u30 - Max. 20 pers/groep (max. 2 groepen)
Prijs: 45 € (65€ in het weekend)
+ 1 € ingang per pers.
Reservatie minstens 2 weken op voorhand

Dergelijke bezoeken moeten voorbereid worden
(telefonisch of ter plaatse), samen met de animator en
de contactpersoon (opvoeders, sociaal assistentes…) om
zo de groep op een optimale manier te ontvangen.
Van ma tot vrij - Duur: 1u30
Van 10 tot 15 pers./groep - Prijs: 45 € + 1 € ingang per pers.
Reservatie minstens 2 weken op voorhand

Vrij Bezoek
Wenst u geen rondleiding? De teksten in de zalen geven u meer uitleg over de tentoongestelde
werken. Gelieve ons te contacteren indien u met een groep van 10 of meer personen de
tentoonstelling wenst te bezoeken.
Inkom: 4 € / 2 € (groepen van minstens 10 personen /
7 pers. voor kwetsbare groepen)
Gelieve ons te contacteren voor groepen van 10 of meer

Bereid uw bezoek voor
Aarzel niet ons uw wensen of vragen mee te delen. Wenst
u zelf na te gaan welke mogelijkheden het museum biedt?
Maak een afspraak en wij zorgen voor een bon¬dig overzicht
ter plaatse.
Contactpersoon: Sarah Kokot
02 533 94 94
sarah.kokot@artetmarges.be
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Kwetsbare personen
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Geleide Bezoeken

