
Hoe ?
• Aan de hand van rondleidingen door professionals, 

die hun begeleiding specifiek afstemmen op 
een gezinspubliek. Deze rondleidingen zijn 
op reservatie en worden op zondag gratis 
aangeboden.

• Met de inrichting van een speciale ruimte waarin 
de kunstwerken lager zijn opgehangen, op 
ooghoogte van kleine kinderen.

• Door in eerste instantie context, data en artistieke 
stromingen los te laten en de kunstwerken zelf te 
laten spreken.

• Door te focussen op wat we zien als we naar een 
kunstwerk kijken, om indrukken spontaan en in alle 
vrijheid te laten opborrelen. 

Een kijk op hedendaagse kunst voor het hele gezin

De tentoonstelling Love. Hate. Debate. Start a conversation with the ING Collection wil een centrale 
plaats geven aan wat de bezoekers voelen en ervaren bij kunst, en hen aanmoedigen om die beleving te 
verwoorden en met anderen te delen. Wij vinden het erg belangrijk om aan zoveel mogelijk mensen de kans 
te geven om in contact te komen met kunst.

Daarom hebben we een tentoonstelling opgezet waarin echt iedereen zich kan vinden: zowel het grote 
publiek als kunstliefhebbers, maar ook ouders, kinderen en grootouders. Vanuit die insteek leggen we vooral 
het accent op familiebezoeken over de generaties heen. Niet alle kinderen zien immers dezelfde dingen, 
en door daar met volwassenen over te praten kunnen ze hun blik verrijken en verruimen. Omgekeerd geldt 
hetzelfde:  ook jongeren of volwassenen kunnen iets leren van de frisse blik van een kind en diens veel 
directere relatie met wat hij ziet en voelt.

Deze tentoonstelling wil vooral een trigger zijn, een vonk die zelfs al bij heel jonge kinderen de interesse wekt 
en hen leert om vragen te stellen en verder te gaan dan het gebruikelijke ‘dit vind ik mooi’ of ‘dit vind ik lelijk’. 
Zo leren ze ook elkaar beter kennen. Er zijn geen foute antwoorden of verkeerde interpretaties. Er is alleen 
jouw persoonlijke gevoeligheid tegenover die van de ander, waardoor je elkaar kunt helpen verrijken via een 
gesprek dat wij op gang willen brengen. We hopen dat dit gesprek zal worden voortgezet in het gezin of 
onder vrienden, ook buiten de muren van het ING Art Center!

• Aan de hand van fiches die via open voorstellen 
gezinnen een leidraad aanreiken in hun 
verkenningstocht en waarbij de antwoorden 
vrij kunnen variëren afhankelijk van de leeftijd, 
gevoeligheid en interesses van de toeschouwer 
(bijv. “Bij dit werk voel ik me … omdat …” enz.). 

• Door de bezoekers uit te nodigen om blanco 
pagina’s te vullen met tekeningen of notities, 
geïnspireerd door de kunstwerken. Ze mogen die 
bij de kunstwerken achterlaten, zodat andere 
bezoekers ze kunnen lezen en bekijken. Op die 
manier groeit elk bezoek uit tot een unieke 
ervaring, verrijkt door de input van de vorige 
bezoekers. 

www.ing.be/art
Gratis familiebezoeken elke zondag om 14u.
Perscontact: marie-lise.verschelden@ing.com
+32 476.37.85.65.


