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HET PUBLIEK ALS GAST 
Je kan Focuspresentatie #2: Berlinde De Bruyckere op jezelf verkennen, of met een gids.  
 
Het Middelheimmuseum wil graag iedereen de kans geven om deze bijzondere presentatie te 
ontdekken, ook nu we door corona niet allemaal de verplaatsing kunnen maken en de 
bezoekersaantallen gelimiteerd zijn. Daarom wordt Focuspresentatie #2 ook online ontsloten op 
www.middelheimmuseum.be. Er zijn bovendien ook online nieuwe publieksformules.  

 
INDIVIDUEEL BEZOEK  
 
Je kan de Focuspresentatie bezoeken op eigen houtje: het parkplan, het collectiepaviljoenplan en de 
zaalteksten maken je wegwijs.  

Opgelet: omwille van de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, moet je voor je bezoek aan de paviljoenen online een gratis ticket reserveren via 
www.middelheimmuseum.be.   

• Omdat er met tijdsblokken wordt gewerkt, adviseren we je om het collectiepaviljoen en het 
Braempaviljoen eerst te bezoeken en daarna het werk in het kunstpark. 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht in het collectiepaviljoen en het Braempaviljoen. 
Dat geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar en mensen die om medische redenen geen 
mondmasker kunnen dragen. 

• Parkplan en collectiepaviljoenplan zijn te downloaden via www.middelheimmuseum.be voor 
een maximaal contactloos bezoek. 

• Volg de vooropgestelde route en hou afstand. 
• Draag tassen en rugzakken op de buik. 
• Leg papieren plannen niet terug na je bezoek. 
• Blijf niet wachten aan de uitgang. 

Op zaterdag 26 september is de bibliotheek open en kan je er publicaties over Berlinde De Bruyckere 
inkijken. 

• Open van 10 tot 16.30 uur 
• We laten twee mensen tegelijk binnen – je vult je gegevens in voor contact tracing. 
• Mondmasker verplicht, ontsmettingsgel is ter plaatse aanwezig. 

 
NIEUW IN HET AANBOD: New Narratives  

Door de ogen van iemand anders kijken, kan verfrissende inzichten opleveren. Daarom vraagt het 
Middelheimmuseum drie sprekers uit diverse vakgebieden om samen met ons de Focuspresentatie 
van Berlinde De Bruyckere te verkennen. Er is geen thema of script, enkel hun persoonlijke 
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interpretaties en associaties. Verwacht uitzonderlijke invalshoeken op het werk en het werkproces 
van Berlinde De Bruyckere en een goed gesprek. Steeds verrassend, altijd boeiend! 

De plaatsen zijn omwille van de coronamaatregelen beperkt, maar je hoeft niets te missen! De 
rondleidingen zijn de dag erna online te volgen via Facebook première. Als toeschouwer kan je actief 
deelnemen via de chat. Achteraf kan je de rondleidingen ook volgen via de website. 

Geïnspireerd op de New Narratives Tours in het Amsterdam Museum. 

De sprekers: 

Carolina Maciel de França 

• Rondleiding op 03.10.2020 van 14.30 tot 16 uur - VOLZET 
• Online: Facebook première op 04.10.2020 vanaf 14 uur 

Carolina Maciel de França (1986) is auteur en dramaturg. Zij is het dus gewoon om op zoek te 
gaan naar mogelijke betekenissen achter de dingen, zoals Berlinde De Bruyckere in deze 
presentatie het denkproces achter haar werk ontrafelt. Bovendien bezit de kunst van De 
Bruyckere een zekere theatraliteit, waardoor de blik van een theatermaker een echte 
meerwaarde kan zijn. 

 

Voor Carolina Maciel de França is goed theater nooit af, maar kan een voorstelling samen met de acteurs blijven 
groeien. In 2018 won ze voor haar theaterwerk de jongemakersprijs van het Nieuwstedelijk en in 2019 won ze 
samen met haar collectief een schrijfresidentie op Theater aan Zee voor de ontwikkeling van een scenario (CROSS 
OVER Pitch). Ze verzorgde recent de dramaturgie van Her(e) bij NTGent en de RATATA-avonden van Rataplan. 
Midden oktober komt haar eerste kortverhaal uit in de AfroLit-bundel van Uitgeverij Pluim. 

 
PIET HOEBEKE 

• Rondleiding op 07.11.2020 van 14.30 tot 16 uur - VOLZET 
• Online: Facebook première op 08.11.2020 vanaf 14 uur 

Piet Hoebeke (1962) is uroloog. Hij is dus gespecialiseerd in het menselijk lichaam, wat net 
een van de belangrijkste interesses van Berlinde De Bruyckere is. Vanuit zijn ervaring met het 
complexe spectrum van seksuele identiteiten tussen de stereotiepe man en stereotiepe 
vrouw in, zal hij ons zeker een andere kijk kunnen aanreiken. 
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De interesse van prof. dr. Hoebeke gaat uit naar kinderurologie en urogenitale reconstructie in het algemeen. Hij 
focust vooral op aangeboren aandoeningen van urinewegen en geslachtsdelen. Daarnaast opereert hij ook aan 
het befaamde transgendercentrum van het UZ Gent. Zowel als Topdokter in de tv-serie (VIER) als met zijn 
recentste boek ‘Gender in de blender’ (uitgeverij Borgerhoff-Lamberigts) ijvert hij voor meer inzicht in alle 
verschillende vormen van seksuele identiteit en houdt hij een warm pleidooi voor meer individuele en 
maatschappelijke aanvaarding. 

SHAMISA DEBROEY 

• Rondleiding op 30.01.2021 van 14.30 tot 16 uur 
• Online: Facebook première op 31.01.2021 vanaf 14 uur 

Shamisa Debroey (1989) is striptekenaar en illustrator. Zij kan dus een bijzonder perspectief 
werpen op de verhaallijnen in de foto’s, schetsen en krantenknipsels van Berlinde De 
Bruyckere. Maar met haar tekenaarsoog zal Debroey ongetwijfeld ook interessante dingen 
kunnen zeggen over de visuele kracht van De Bruyckeres beelden. 

 

Ergens tussen illustratie en strip, en tussen kleurrijk en eenvoudig, bevindt zich het werk van Shamisa Debroey. Ze 
volgde de opleiding Beeldverhaal en Illustratie aan Sint-Lukas Brussel, waar ze afstudeerde met haar eerste 
graphic novel ‘Verdwaald’ (uitgegeven door Oog&Blik/De Bezige Bij). Ze ontving de African Artist Award en de 
Aanstormend Talent prijs van deAuteurs. Momenteel werkt ze als freelance illustrator voor onder andere Apple, 
NRC Handelsblad, De Standaard, CC Mechelen en De Westrand, en cureert ze expo’s als freelance art organiser. 

PRAKTISCH 

• Voor individuele bezoekers 
• Duur rondleiding: 1,5 uur 
• Prijs: 5 euro 
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• Reserveren is verplicht, via www.middelheimmuseum.be 
• Het dragen van een mondmasker is verplicht. Dat geldt niet voor mensen die om medische 

redenen geen mondmasker kunnen dragen. 
• De rondleidingen zijn de dag erna online te volgen via Facebook Première. Hou onze facebook 

pagina in de gaten: www.facebook.com/middelheimmuseum  

 
Nieuw in het aanbod: INZOOMEN OP KUNST  
 
Een videogesprek was nog nooit zo inspirerend! Duik vanuit je comfortabele zetel samen met een 
gids in een aantal bijzondere beelden uit de Focuspresentatie Berlinde De Bruyckere. 
 
Corona nodigt musea uit om hun relatie met bezoekers opnieuw te bekijken. De vanzelfsprekendheid 
van een fysiek bezoek, zeker in groep, staat op losse schroeven. Tegelijk is het ook een geweldige 
kans om iets nieuws te proberen.  En deze presentatie is eigenlijk ideaal om met online formules te 
experimenteren, omdat het werkproces van de kunstenaar centraal staat. Via een gesprek tussen de 
deelnemers en de gids verdiepen we ons in dat proces en de digitale omgeving maakt dat we ook 
letterlijk kunnen inzoomen op de werken. Zin om met ons mee te kijken? 
 
Deze formule boek je met je groep. De leden van de groep krijgen een uitnodiging en op het 
afgesproken uur belt iedereen in voor het videogesprek. Een van onze museumgidsen zit dan voor 
jullie klaar met een fascinerende selectie uit de beelden in de Focuspresentatie. Samen nemen jullie 
die beelden onder de loep om zo meer te weten te komen over het denkproces van Berlinde De 
Bruyckere. Naargelang de interesses van de groep kan het gesprek alle kanten uitgaan. 
 
PRAKTISCH 

• Online 
• Te boeken vanaf 15 oktober 2020 
• Voor groepen volwassenen (max. 15 deelnemers) 
• Duur: 1.30 uur 
• Prijs: € 40 + eenmalige administratiekost van € 5 
• Reservering: graag 3 weken vooraf reserveren via Visit Antwerpen - Booking and Ticketing; Tel 

+32 (0)3 338 95 30 (elke werkdag tussen 9 en 17 uur bereikbaar); tickets@visitantwerpen.be 

 
RONDLEIDINGEN TIJDENS HET OPENINGSWEEKEND - VOLZET 
 
Op 26 en 27 september kan je deelnemen aan een van de gratis rondleidingen die we aanbieden aan 
het publiek. Vooraf inschrijven is een must, want de plaatsen zijn omwille van de coronamaatregelen 
beperkt. 
 
 

RONDLEIDINGEN IN HET COLLECTIEPAVILJOEN EN DE FOCUSPRESENTATIE  
 
Je kan met je groep nog steeds een rondleiding boeken in het Middelheimmuseum – ook in deze 
intieme Focuspresentatie.  
 

PRAKTISCH 

http://www.middelheimmuseum.be/
http://www.facebook.com/middelheimmuseum
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• Voor groepen volwassenen  
• € 85 voor 2 uur + eenmalige administratiekost van € 5 
• 9 deelnemers (waarbij de regels voor sociale contacten gerespecteerd worden) per gids, 

maximum 2 gidsen tegelijkertijd 
• Afspraak aan het Kasteel 
• Het dragen van een mondmasker is verplicht. Dat geldt niet voor mensen die om medische 

redenen geen mondmasker kunnen dragen. 
• Reservering is verplicht. Graag 3 weken vooraf via Visit Antwerpen - Booking and Ticketing; Tel 

+32 (0)3 338 95 30 (elke werkdag tussen 9 en 17 uur bereikbaar); tickets@visitantwerpen.be 

 

Middelheimmuseum zorgt voor een veilige omgeving voor een bezoek en vraagt ook om enkele 
maatregelen in acht te nemen: www.middelheimmuseum.be/coronavirus  

 

 

http://www.middelheimmuseum.be/coronavirus

