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"Magnificent sculpture park"
– The Independent

Tentoonstellingen en creaties __ p.4-7

Nieuws uit de collectie ________ p.8-11

Buiten de muren _____________ p.12-13

Activiteiten _________________ p.14-31

Praktische info ______________ p.33

"A unique treasure in Antwerp" 
– Culture Trip
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"Spectacular 

masterpieces" 

In het Middelheimmuseum ontdek je 100 jaar 
moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. Dat 
doe je in een prachtige groene omgeving, onder 
statige bomen, langs brede wandelpaden en 
op uitnodigende grasvelden. Zo kan je op een 
ongedwongen manier kennis maken met werken 
van o.m. Auguste Rodin, Henry Moore, Rik Wou-
ters, Isa Genzken, Chris Burden, Andrea Zittel, 
Ai Weiwei, Barbara Hepworth, Bruce Nauman, 
Germaine Richier, Richard Deacon en vele, vele 
anderen. 

Elk jaar nodigen we bovendien bijzondere heden-
daagse kunstenaars uit. Zij dompelen ons onder 
in nieuwe ervaringen, en bieden steeds nieuwe 

blikken op de collectie en het museumpark. Vaak 
maken ze nieuwe werken, speciaal voor onze 
tentoonstellingen of collectie. 

Kom je in alle rust genieten, samen met vrienden 
verwondering delen, iets bij leren of je eigen cre-
ativiteit laten inspireren? Dat kan: het museum is 
er voor zintuigen én gedachten, en biedt letterlijk 
én figuurlijk zuurstof voor het leven in de stad. 

In deze  programmabrochure vind je wat je nodig 
hebt om een bezoek voor te bereiden. Meer  info 
vind je terug op www.middelheimmuseum.be. En 
als je nog vragen hebt: het museumteam staat 
voor je klaar. Tot binnenkort!  

Beoordelingen Tripadvisor

"Un endroit plein 

de découvertes"

"Een levende bron van kunst 

in een prachtige omgeving"
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TENTOONSTELLINGEN EN CREATIES
Al meer dan 50 jaar toont het Middelheimmuseum de beeldhouwkunst van 
de eigen tijd. Dat is ook vandaag nog zo. Kunstenaars zorgen voor nieuwe 
werken, vaak speciaal voor het museum gemaakt, en dus voor het eerst 
bij ons te zien! Belgische en internationale kunstenaars vullen de collectie 
aan of dagen ze uit, vanuit hun eigen ervaring met de wereld vandaag. 
Vaak gaat het om gevestigde waarden, maar ook minder bekend talent 
heeft een bijzondere plek in het museum. 
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DENNIS TYFUS
My Niece’s Pierced Knees 
Nog tot 17.03.2019

My Niece’s Pierced Knees is de eerste museale solo-
tentoonstelling van de Antwerpse kunstenaar Dennis 
Tyfus (B, 1979). Hoewel deze tentoonstelling voorna-
melijk nieuw werk toont en dus geen retrospectieve 
is, leest het geheel toch als de stand van zaken van 
een wonderlijke en eigenzinnige artistieke praktijk, 
als de samenvatting van twintig jaar “iets doen”, 
zoals de kunstenaar het soms zelf omschrijft.

Dennis Tyfus kennen we vooral als een kunstenaar 
met een grote zelfredzaamheid en zelforganisatie, 
die naast een sterke lokale verankering en verbon-
denheid met de Antwerpse kunst- en muziekwereld 
de voorbije jaren ook een substantieel internationaal 
netwerk heeft uitgebouwd. Zijn werk vindt zijn basis 

in een tomeloze tekenpraktijk en een voorliefde voor 
taal en woord, maar de vorm waarin het verschijnt 
is zeer divers. Het werk is constant in beweging. 
Het sculpturale aspect van Tyfus’ werk is de manier 
waarop het heel zorgvuldig en bewust omgaat met 
de ruimte die het inneemt. Tyfus’ werk is dan ook 
letterlijk overal, en heel vaak in de publieke ruimte.

Bij de tentoonstelling: introfilm in hal kasteel 
en in Braempaviljoen • gratis bezoekerstekst in 
NL-FR-EN • gratis museumwandelingen (p.19 en 
24) • rondleidingen voor groepen (p.22) • Boek “I 
know this sounds quite ridiculous, but I just follow 
the line.” Nico Dockx talks with Dennis Tyfus 
12/07/2017-12/07/2018, te koop in de museumshop
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RIA PACQUÉE
25.05 – 22.09.2019 
Feestelijke opening op 25.05.2019

Al sinds de jaren ‘70 onderzoekt Ria Pacquée (B, 1954) 
het begrip ‘identiteit’. Dat doet ze met haar eigen 
lichaam als werkinstrument: in performances en body 
art, maar ook in installaties en videowerken. Voor 
Pacquée is het lichaam van nature leeg, doorlaatbaar 
en open voor externe invloeden. Onze identiteit wordt 
volgens de kunstenaar steeds opnieuw ‘gemaakt’, 
met name op momenten dat we in contact komen met 
anderen. Door grenzen tussen mannen en vrouwen, 
het individu en de groep, het oosten en het westen, 
de kunstenaar en het publiek in vraag te stellen, zoekt 
ze naar mogelijke verbindingen. Waar kunnen we 
onszelf overstijgen? Waar worden op onszelf terugge-
worpen?  Haar houding is die van een antropoloog die 
afwisselend observeert en participeert.

De publieke ruimte en haar diverse gebruikers zijn een 
onuitputtelijke inspiratiebron, en daar rekent ze ook 
het museum toe. Voor deze tentoonstelling heeft de 

kunstenaar observaties gemaakt in het museumpark, 
die resulteren in nieuwe performances en installaties, 
zoals bijv. een dertig dagen durende solitaire residen-
tie op het eilandje in een vijver van het Middelheim-
museum. Bovendien nodigt ze andere kunstenaars 
uit om deel te nemen, als een schalks spel met de 
aan- en afwezigheid van zichzelf als kunstenaar. Elke 
zaterdag zullen er performances gehouden worden 
tussen afwisselend Ria Pacquée en Suchan Kinoshita 
(JP, 1960), Lilibeth Cuenca Rasmussen (PH, 1970), 
Minja Gu (KOR, 1977) en Hori Tsubasa (JP, 1976). 

Bij de tentoonstelling: introfilm • gratis bezoe-
kerstekst in NL-FR-EN • workshop (p.21) • lezing 
(p.21) • gratis museumwandelingen (p.19 en 24) • 
rondleidingen voor groepen (p.22) 
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NIEUWS UIT DE COLLECTIE
De focus van het Middelheimmuseum ligt bij de 
beeldhouwkunst. Die staat al lang niet meer altijd op 
een sokkel, maar kan ook de gedaante aannemen van 
levende sculpturen (performances), installaties, sculp-
turaal-architecturale constructies, en andere kruisbe-
stuivingen die een nadrukkelijk ruimtelijke component 
hebben. De beeldhouwkunst getuigt telkens opnieuw 
van een enorme veerkracht: ze vindt zichzelf steeds 
opnieuw uit. Dat willen we u laten ervaren! 

Het verleden is daarbij een voortdurende bron van 
inzicht voor het heden: de collectie moderne beeld-
houwwerken biedt inspiratie, lessen en een spring-
plank voor de hedendaagse kunst in het museum. 
Andersom leveren nieuwe materialen en technieken 
frisse inzichten in de betekenis, maar ook de conser-
vatie- en preservatiemogelijkheden van een erfgoed-
collectie in openlucht. 

Naast het onderhoud en kleine herstellingen zijn er 
jaarlijks en op langere termijn ook grotere restauraties 
van kunstwerken. Het Middelheimmuseum probeert 
zijn publiek zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg 
voor de kunstwerken (bv. onderhoud van beelden 
door vrijwilligers) en in te lichten over schade die de 
collectie kan oplopen door bv. het aanraken van of het 
klimmen op kunstwerken. Zo kunnen we straks écht 
iets bijzonders doorgeven aan de volgende generatie!
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Collectiepaviljoen
Opening najaar 2019

De Middelheimcollectie, dat zijn voor de meeste 
mensen de kunstwerken die in het mooie museum-
park zijn opgesteld. En hoewel de focus vandaag 
voornamelijk ligt op die collectie in openlucht, is er 
de afgelopen zes decennia ook werk verzameld dat 
te kwetsbaar is om onder de blote hemel te tonen. 
Het gaat onder meer om kleinsculpturen, fragiele 
beeldhouwwerken in terracotta of was, of werken in 
andere gevoelige materialen zoals textiel en papier. 
Deze stukken zijn vaak niet alleen parels op zichzelf, 
ze zijn bovendien van grote waarde in relatie tot de 
beelden die in het park staan: samen geven ze een 
goed zicht op de enorme veerkracht van de beeld-
houwkunst “van Rodin tot nu”. 

Deze bijzondere deelcollecties zijn veel minder 
bekend, maar daar komt nu verandering in. Want 
het Middelheimmuseum bouwde een depotruimte 
om tot een collectiepaviljoen. Het krijgt daarmee in 
2019 een ruimte bij om de eigen collectie in al z’n 
verscheidenheid te tonen. Maar ook om deze te laten 
uitdagen, met en door kunstenaars van vandaag. Voor 
het eerste project werken kunstenaars Jean Bernard 
Koeman (B, 1964) en Rudi J. Luijters (NL, 1955) een 
presentatie uit die een weerslag is van hun intensie-
ve onderzoek van de collectie.

Je kan onze collectie ook 
online raadplegen via  
http://search.middelheimmuseum.be
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Nieuwe aanwinsten
De vaste collectie van het Middelheimmuseum breidt 
jaarlijks uit. Werken krijgen een plaats in de collectie 
door aankoop, schenking of als bruikleen.

Aankoop: 
 ° Bruce Nauman, Diamond Shaped Room with Yellow 
Light, 1986-1990/2018

Schenkingen: 
 ° Bruce Nauman, Diamond Shaped Room with Yellow 
Light, 1986-1990/2018 (ontwerptekening) 

 ° Monster Chetwynd, Expearience Trap, 2018 (pre-
mie) - door de Middelheim Promotors

Langdurige bruiklenen: 
 ° William Forsythe, Backwards, 2018  
 ° William Forsythe, Debut, 2018  
 ° William Forsythe, Towards the Diagnostic Gaze, 
2013/2018. 

 ° Louise Lawler, Birdcalls, 1972-1981/2018

Bibliotheek 
Wist je dat het Middelheimmuseum een bibliotheek 
heeft? Je vindt er maar liefst 50.000 publicaties over 
beeldhouwkunst vanaf Rodin tot nu.

De bibliotheek, ondergebracht in de oranjerie op het 
binnenplein, focust niet alleen op informatie over de 
museumcollectie, maar ook over beeldhouwkunst 
in het algemeen en kunst in de openbare ruimte. De 
bibliotheek beheert ook het archief van het museum.

Gratis op vertoon van identiteitsbewijs /  
enkel open op afspraak, reserveren via  
middelheimmuseum_bibliotheek@antwerpen.be,  
03 288 33 64

Je kan de bibliotheekcatalogus online 
raadplegen via 
http://bit.ly/BibliotheekMiddelheim
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KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE
De publieke ruimte, dat is een gedeelde ruimte en het 
(werk)terrein van heel veel verschillende betrokke-
nen, vaak met tegenstrijdige interesses en gewoon-
ten. Welke rol kunnen kunst en kunstenaars daarin 
spelen? Het Middelheimmuseum denkt daar, samen 
met heel wat andere stadsdiensten en partners, over 
na. Vaak treedt het museum op als adviseur, conser-
vator, curator of bemiddelaar voor kunstwerken in de 
openbare ruimte. 

Het museum is ook verantwoordelijk voor onderhoud 
van de beelden van de collectie stad Antwerpen in die 
publieke ruimte. Dat doen we samen met een poets-
ploeg. Heb je zelf een beeld gezien in Antwerpen dat 
zorg nodig heeft? Laat het ons weten op  
03 288 33 60 of via middelheimmuseum@antwerpen.be

DE SOKKELS
In het stadspark van Antwerpen staat een lege 19de 
eeuwse sokkel. Jaarlijks vraagt het Middelheimmu-
seum aan een (inter)nationale kunstenaar om deze 
sokkel een actuele invulling te geven. 

Deze interventies wakkeren de discussies aan over 
de rol van kunst in publieke ruimte, maar brengen het 
historisch waardevolle stadspark eveneens onder de 
positieve aandacht van de (buurt)bewoners. 

Ook in andere districten, zoals Wilrijk en Deurne, 
toont Middelheimmuseum werken uit de collectie op 
sokkels ter plaatse.

MIDDELHEIMMUSEUM BUITEN DE MUREN

mailto:middelheimmuseum@antwerpen.be
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STADSWANDELINGEN
Er valt in de stad een schat aan kunst te ontdekken. 
De gratis Antwerp Museum App is jouw ideale gids.

Kunst in de stad 
Deze stadswandeling houdt halt bij 18 beelden van 
het Centraal Station tot aan de Schelde. Ontdek 
de legendarische schilders, krijgshaftige godinnen, 
rijzige kwelgeesten en spiernaakte helden die 
Antwerpen rijk is.

Expo 2018
Deze wandeltour doet de gloednieuwe kunstwerken 
in de wijken van postcode 2018 aan. Dankzij Expo 
2018 mochten de buurtbewoners zelf beslissen 
welke kunstenaar in hun wijk aan de slag zou gaan. 
De kunstwerken werden tijdens 2018 één voor één  
onthuld.

Antwerp Museum App: voor Android en iOS / gratis 
via App Store of Google Play / beschikbaar in NL-FR-
EN-DE

BELEEF NATUUR & KUNST   
OP MAAT VAN JE KLAS
Gedurende zes weken gaan de 200 leerlingen van de 
Antwerpse basisschool Kosmos aan de slag met de 
kunstwerken in het Middelheimmuseum, rond natuur 
en kunst. 

Om leerkrachten extra ondersteuning te geven ont-
wikkelt het museum een publieksaanbod op maat. De 
kinderen ontdekken en beleven de kunstwerken aan 
de hand van prikkelende methodieken. Vervolgens 
gaan ze creatief aan de slag met deze ervaringen en 
tonen ze het resultaat op een afsluitmoment in de 
school.

Ben jij leerkracht of directeur van een 
basisschool en wil jij ook graag een 
kunstproject op maat? Contacteer de 
dienst publiekswerking (p.33)
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Plan je een bezoek alleen,  
met de familie of in groepsverband? 

Het Middelheimmuseum biedt je een 
waaier aan mogelijkheden en activiteiten, 
voor elke leeftijd en interesse.  
Raadpleeg onze kalender online via  
www.middelheimmuseum.be/kalender



15



16

Tentoonstelling: Ria Pacquée /
Dennis Tyfus Gratis p.6-7

Tentoonstelling: Openingsfeest Ria 
Pacquée Gratis p.7

Tentoonstelling: Introfilm  
en bezoekerstekst Gratis p.18

Individueel

Tentoonstelling – Ria Pacquée: Wat 
doen rituelen? / Workshop (Beeldtanken) 

Betalend, op vaste  
tijdstippen, te reserveren p.21

Tentoonstelling – Ria Pacquée en 
performance kunst / Lezing Gratis p.21

Vaste collectie – Collectiepaviljoen Gratis p.10

Vaste collectie – Middelheim App Gratis p.18

Vaste collectie en tentoonstelling: 
Bibliotheek Gratis, te reserveren p.11

Vaste collectie – Grondplan Gratis p.18

Vaste collectie of tentoonstelling: 
Museumwandeling Gratis, op vaste tijdstippen p.19

Vaste collectie: Beeldig Lopen /  
Rondleiding (joggend) 

Gratis, op vaste  
tijdstippen, te reserveren p.20

Vaste collectie: Rondleiding voor men-
sen met dementie en hun mantelzorgers

Gratis, op vaste tijdstippen p.23

Vaste collectie: Een uur met Henk en 
Henry / Rondleiding (Slow Art Day) Gratis, op vaste tijdstippen p.19

Natuur: Bijen / Infosessies Betalend, op vaste  
tijdstippen, te reserveren p.31

Natuur: Vleermuizen / Wandeling Gratis, op vaste  
tijdstippen, te reserveren p.31

Natuur: Spechten / Wandeling Gratis, op vaste  
tijdstippen, te reserveren p.31

Kunst in de publieke ruimte:  
De Sokkel(s)

Gratis p.12

Kunst in de publieke ruimte:  
Stadswandelingen Gratis p.13

VO
LW

AS
SE

N
EN

OVERZICHT AANBOD  Op eigen houtje  Met gids/begeleiding
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RESERVERINGEN - zie p. 33

Groepen

Vaste collectie: Themarondleiding - 
Creatief atelier Betalend, te reserveren p.22

Tentoonstelling: Rondleiding - Creatief 
atelier Betalend, te reserveren p.22

Vaste collectie: Beeldig lopen / Rond-
leiding (joggend) Betalend, te reserveren p.20

Vaste collectie: Themarondleiding voor 
mensen met dementie uit woonzorg-
centra

Betalend, te reserveren p.23

Vaste collectie: Middelheim App Gratis p.18

Vaste collectie: Muzzzé / Museumspel Gratis p.24

Vaste collectie of tentoonstelling: 
Museumwandeling 

Gratis, op vaste tijdstip-
pen p.24

Vaste collectie: Natuur & kunst / 
Gezinsrondleiding (Kunstendag voor 
kinderen)

Gratis, op vaste  
tijdstippen, te reserveren p.25

Vaste collectie: Muzzzé / Actieve the-
ma-rondleiding met creatief atelier Betalend, te reserveren p.24

Vaste collectie: Kleine voetjes in het 
park / Gezinsrondleiding (Recht-Op vzw)

Gratis, op een vast 
tijdstip, te reserveren p.25

Individueel Vaste collectie en tentoonstelling: 
Vakantieateliers

Betalend, op vaste  
tijdstippen, te reserveren p.28-29

Jeugdbeweging
Vaste collectie: Beeldig Lopen / 
Rondleiding (joggend) Betalend, te reserveren p.20

Individueel Vaste collectie: Middelheim App Gratis p.18

Jeugdbeweging
Vaste collectie: Beeldig Lopen / 
Rondleiding (joggend) Betalend, te reserveren p.20
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ONTDEK HET MUSEUMPARK OP EIGEN HOUTJE
Handige instrumenten
VOLWASSENEN (individueel) • GEZINNEN • JONGEREN (individueel)

We maken je bezoek aan het Middelheimmuseum 
graag zo aangenaam, comfortabel  en – indien 
gewenst – zo leerrijk mogelijk. 

De Middelheim app
Deze app verschaft je info over 73 belangrijke werken 
in de collectie. Foto’s en films over de opbouw, 
behoud en conservatie van werken, kunstenaars aan 
het woord, archiefbeelden van tijdelijke tentoonstel-
lingen, info over de geschiedenis van het museum 
enz. Je kan opzoeken op kunstwerk, je laten leiden 
via de kaart met gps of een thema-route kiezen.

Voor Android en iOS / gratis via App Store of Google 
Play / beschikbaar in NL-FR-EN / gratis WIFI in het 
museumpark (Antwerp Free Wi-Fi)

Het grondplan
Het Middelheimmuseum bestaat uit 30 hectare 
park- en tentoonstellingsruimte. Neem een handig 
grondplan mee met de belangrijkste beelden uit onze 
collectie, de meest opmerkelijke bomen in het muse-
umpark en faciliteiten zoals café en shop, toiletten, 
nabije Velo-stations.
Gratis / te vinden aan het onthaal in het kasteel en 
op de website

Duiding bij tentoonstellingen
Wil je meer informatie of context bij tentoonstellin-
gen? Bekijk dan de introfilm (NL-EN, in de hal van het 
kasteel) of verdiep je in de bezoekerstekst (NL-FR-EN / 
gratis / te vinden in de plattegrondskasten aan de 
ingangen, het onthaal en op de website) 

Wens je toch meer duiding? Lees dan vooral verder en neem eens deel aan een van onze activiteiten!
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MUSEUMWANDELING MET GIDS
Een ontdekkingstocht doorheen het museumpark 
VOLWASSENEN (individueel)

Het Middelheimmuseum nodigt je uit voor een gratis 
gegidste wandeling doorheen de vaste collectie en/
of de lopende tentoonstelling.

Op donderdagavond (van mei tot augustus: 3de  
donderdag van de maand): 16.05, 20.06, 18.07 en 
15.08, 18 - 20 uur

Op zondagnamiddag (elke 2de zondag van de maand): 
13.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 14.07, 11.08, 
8.09, 13.10, 10.11 en 8.12, 14 - 16 uur

Gratis, zonder reservatie / samenkomen aan het 
onthaal in het kasteel

EEN UUR MET HENK EN HENRY
Rondleiding - Slow Art Day
VOLWASSENEN (individueel)

Slow Art Day is een wereldwijd event met een 
eenvoudige missie: het plezier van het kijken naar 
kunst bevorderen.

Midden in onze drukke samenleving zijn musea 
plaatsen waar je kan ‘vertragen’, ontspannen en een 
nieuwe adem kan vinden. De ideale plek dus om zon-
der haast en met volle aandacht naar een kunstwerk 
te kijken. 

Middelheimmuseum organiseert i.h.k.v. Slow Art 
Day een rondleiding van één uur met slechts twee 
kunstwerken. Samen met een museumgids ontdek je 
wat Koning en Koningin van Henry Moore en Morgen 
is alles anders van Henk Visch jou vertellen.

Zaterdag 6.04, 10 - 11 uur en 11.30 - 12.30 uur

Gratis, zonder reservatie / max 15 deelnemers per 
sessie / samenkomen aan het onthaal in het kasteel
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BEELDIG LOPEN
Laat kunst je motiveren om te bewegen  
VOLWASSENEN (individueel of in groep) • KINDEREN (in groep) • JONGEREN (in groep)

Ontdek al lopend de kunstwerken en de prachtige 
omgeving van het museum.

Op eigen houtje: download de route van onze web-
site of raadpleeg de plattegrondskast aan ingang van 
Hortiflora/Nachtegalenpark waar het parcours start.

Groepen: Beeldig Lopen rondleiding
Volwassenen: € 75 voor twee uur / 15 pers. per gids / 
max. 4 gidsen
Kinderen en jongeren (bv. jeugdvereniging): € 85 voor 
twee uur / 12 kinderen per gids / 15 jongeren per gids / 
max. 4 gidsen

Aansluitend kan een groep een creatief atelier boeken 
(p.22)

Reserveren via Visit Antwerpen (p.33)

In samenwerking met Sportantenne Antwerpen

 
 

Volwassenen kunnen op individuele basis de rou-
te op zondagochtenden meelopen onder begeleiding 
van een (fietsende) museumgids. Elke rondleiding 
heeft een andere insteek. De route is 3.6 km en er zijn 
6 tussenstops voorzien.

5.05: Eigenlijk niet van ons
12.05 (Moederdag): De keuze van ons moeke
19.05: Kleur bekennen
26.05 (Verkiezingen): Vragen staat vrij
2.06: Je hebt kijken en je hebt kijkenkijken
7.07: Alors on danse
4.08: Van leeuwen en maagden
1.09: Van maten en gewichten
6.10: Ons kent ons
13.10: Je hebt luisteren en luisterluisteren
20.10: Vragen staat vrij (jij bepaalt mee de insteek)

Gratis / telkens van 10  - 11 uur / samenkomen aan 
het onthaal in het kasteel / reserveren via  
Sportantenne Antwerpen:  
sportantenne.antwerpen@antwerpen.be,  
03 338 35 18 

District
Antwerpen
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RIA PACQUÉE:  
WAT DOEN RITUELEN? 
 
Workshop - Beeldtanken 
VOLWASSENEN (individueel)

Zijn rituelen van alle tijden? Zijn zij meestal 
gekoppeld aan een religie? Wat doen rituelen? Wat 
brengen zij teweeg? Hoe is jouw kijk hierop?

De workshop bestaat uit twee halve dagen. Op de 
eerste dag gaan we in de collectie van het MAS 
rituele voorwerpen zoeken in verschillende culturen 
(Afrika, Azië…). Op de tweede dag bezoeken we de 
tentoonstelling van Ria Pacquée in het Middelheim-
museum. Zij geeft in haar foto’s, performances en 
video-art een opmerkelijk verdiepende kijk op onze 
hedendaagse cultuur, op gezamenlijke menselijke 
handelingen, op rituelen. 

Vrijdag 16.08, 13 - 17 uur in het MAS 
Zaterdag 17.08, 13 - 17 uur in het Middelheimmuseum 

€ 45 per persoon voor twee halve dagen /  
reserveren via Info Cultuur (p.33)

RIA PACQUÉE EN  
PERFORMANCE KUNST
Lezing 
VOLWASSENEN (individueel)

We zoomen in op het werk van Ria Pacquée en 
bekijken de evolutie in haar oeuvre: van de
vroege performances die haar internationale 
doorbraak betekenden, tot haar meer recente foto- 
en videowerk waarin performance nog steeds een 
belangrijke rol speelt. De straat is haar
favoriete werkplek: daar zoekt ze naar antwoorden 
op de meest existentiële levensvragen, als kijker,
maar ook als performer. We plaatsen haar werk ook 
binnen een internationale context: welke andere 
(inter)nationale kunstenaars waren met soortgelijke 
thema’s bezig? En hoe beïnvloedden die elkaar?

Zaterdag 1.06, 14 - 16 uur
Zondag 1.09, 11 - 13 uur

Gratis, zonder reservatie / locatie: zie website voor 
laatste update
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RONDLEIDINGEN
Doorheen de vaste collectie  
of in tentoonstellingen 
VOLWASSENEN (in groep)

Maak je bezoek aan het museum nog interessanter 
en laat je leiden door een museumgids doorheen 
de vaste collectie. Je kan kiezen uit de volgen-
de themarondleidingen: Kennismaking met het 
Middelheimmuseum • Architecturale sculpturen 
• Mythologie en oudheid • Belgische beeldhouw-
kunst • Beeldig lopen (zie p.20)

Wanneer er tentoonstellingen lopen, kan je enkel 
rondleidingen in de tentoonstelling boeken.

€ 75 voor een rondleiding van twee uur / 15 pers. 
per gids / max. 4 gidsen tegelijk / reserveren via 
Visit Antwerpen (p.33)

CREATIEF ATELIER
Aansluitend op een rondleiding 
VOLWASSENEN (in groep)

Na het zien van al die kunstwerken kunnen je 
handen jeuken om zelf je ideeën vorm te geven. In 
het atelier kan je zelf aan de slag en maak je een 
werkstuk met klei, hout, mergelsteen, enz. 

€ 85 voor een atelier van twee uur / 15 pers. per 
gids / max. 3 gidsen tegelijk/ reserveren via Visit 
Antwerpen (p.33)

Het museum organiseert ook rondleidingen en 
creatieve ateliers voor volwassenen met een  
verstandelijke of visuele handicap. 

Je kan onze rondleidingen en creatieve ateliers 
ook aanvragen in eenvoudig Nederlands (bij-
voorbeeld voor NT2 onderwijs, A1-A2-B1-B2-C1).

Contacteer de dienst publiekswerking (p.33)
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RONDLEIDINGEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE
Meet me @ Middelheimmuseum
VOLWASSENEN (individueel of in groep)

Mensen met (jong)dementie en hun mantel-
zorgers hebben niet altijd de kans om naar buiten 
te komen en samen te genieten. In een ontspannen 
sfeer samen kunst beleven in de openheid van een 
museumpark heeft een fantastische invloed op 
de relatie tussen de dementerende persoon en de 
mantelzorger. Het wordt een wonderlijke ervaring 
— weg van de dagdagelijkse thuiszorg!

Deze rondleidingen vinden plaats op elke 3de zon-
dag van de maand, tussen april en oktober: 21.04, 
19.05, 16.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 
14 - 15.30 uur.

Gratis, zonder reservatie / samenkomen aan de 
hoofdingang van het museum

Het museum organiseert ook rondleidingen voor 
groepen uit Woonzorgcentra (WZC) met men-
sen met (jong)dementie. 

Je kan kiezen uit de volgende thema’s: 
 ° De zienswijze van de kunstenaar en de mening 
van de toeschouwer

 ° Tussen hemel en aarde
 ° Beeldenmakers
 ° Macht en Onmacht
 ° Beweging te Land, ter Zee en in de Lucht

€ 85 voor een rondleiding van 90 min. en 30 min. 
napraten in het museumcafé / te boeken tussen 
april en oktober / max. 15 pers. / reserveren via 
Visit Antwerpen (p.33)
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Museumwandeling met gids
Een ontdekkingstocht doorheen het museumpark
GEZINNEN MET KINDEREN (6-12 jaar)

Het Middelheimmuseum nodigt je uit voor een gegid-
ste wandeling doorheen de vaste collectie en/of de 
lopende tentoonstelling.

Op zondagnamiddag (elke 2de zondag van de maand) 
staat er een gids klaar voor gezinnen met kinderen 
van 6-12 jaar: 13.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 
14.07, 11.08, 8.09, 13.10, 10.11 en 8.12, 14 - 16 uur

Gratis, zonder reservatie / samenkomen aan het 
onthaal in het kasteel

Muzzzé
Een museumspel in een koffertje
GEZINNEN MET KINDEREN (6-12 jaar)

Ontdek het Middelheimmuseum op eigen houtje 
met de Muzzzé-koffertjes. Met een verhaal en kijk, 
zoek- en doe-opdrachten, materialen en andere 
informatie leer je over de kunstwerken in het beel-
denpark. Je kiest één koffertje uit tien thematische 
koffers: beweging, beeldengroep, menselijke figuur, 
huid, kleur, beeldteken, leegte, omgeving, architectu-
raal, abstract. Elk koffertje gaat over vijf kunstwerken 
uit de collectie.

Gratis, zonder reserveren / de koffertjes hangen aan 
een boom in de hal van het kasteel 

Muzzzé kan ook geboekt worden als rondleiding, 
met aansluitend een creatief atelier:

€ 85 voor twee uur / 12 deelnemers per gids / max. 
3 gidsen tegelijk / reserveren via Visit Antwerpen 
(p.33)
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Natuur & kunst
Gezinsrondleidingen - Kunstendag voor kinderen 
GEZINNEN MET KINDEREN (5-10 jaar)

Ga je mee op zoek naar de getrouwde bomen? Maak 
je een defilé op een catwalk tussen de Lindebomen? 
En kunnen bomen praten?

Niet alleen kunst speelt een grote rol in dit museum, 
ook natuur is hier te bewonderen. Tijdens deze in-
teractieve rondleiding kom je meer te weten over de 
bomen en planten in het museumpark en de rol die ze 
spelen bij de kunstwerken die we onderweg zien. 

Zondag 17.11, 11 - 13 uur en 14 - 16 uur

Gratis / reserveren bij de dienst publiekswerking 
(p.33) 

www.kunstendagvoorkinderen.be

Kleine voetjes in het park
Gezinsrondleiding
GEZINNEN MET KINDEREN (5-10 jaar) 

Gezinnen van Recht-Op vzw uit het Kiel zijn te gast in 
het Middelheimmuseum voor een gezinsrondleiding 
op maat rond kunst en natuur.

Zondag 14.04, 14 - 16 uur

Gratis / Wil je graag aansluiten, neem dan contact op 
met Laura Pyl, cultuurwerker vzw Recht-Op, 
03 825 35 02 of 0486 48 43 68

www.recht-op.be

In samenwerking met Recht-Op vzw

Wil jij als cultuurwerker ook graag een 
rondleiding op maat voor jouw groep? 
Contacteer de dienst publiekswerking (p.33)

http://www.recht-op.be
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Tijdens de schoolvakanties organiseert 
het Middelheimmuseum interessante 
en gevarieerde ateliers voor kinderen.
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VAKANTIEATELIERS

WORD BEELDHOUWER VOOR 1 DAG 
6-10 jaar, 1 dag 

Kap je graag in steen? Eerst ontdekken we in het 
museumpark hoe een abstract beeld er kan uitzien. 
Daarna gaan we zelf aan de slag in het atelier met 
hamer, beitel, rasp en zaag. Uit een blok mergelsteen 
komt straks een verrassend beeld tevoorschijn. 

LEONARDO’S LAB 
8-12 jaar, 2 dagen

Net zoals kunstenaar en uomo universale Leonardo da 
Vinci gaan we in ons laboratorium aan de slag om zelf 
een unieke, wonderlijke machine uit te vinden. We 
laten ons inspireren door werken van o.a. Camiel Van 
Breedam en Johan Muyle. Alles wat draait, plooit, 
vliegt en rolt gebruiken we. Schuilt er ook in jou een 
kleine Leonardo?

BEESTACHTIG MOOI!
8-12 jaar, 1 dag 

Kijk nou hier… wat is dit toch voor een raar dier. Het 
Middelheimmuseum staat vol met vreemde en mooie 
wezens uit de dierenwereld. Ga je mee op safari in 
onze 'dierentuin'? In het atelier gaan we zelf een 
bijzonder dier maken met verschillende materialen 
en gips. 

ARCHITEC-TURELUURS
8-12 jaar, 1 dag

Een zoektocht naar mega rare, mega grote en mega 
coole kunstwerken. Is het een gebouw of is het een 
kunstwerk? Werken waar je in, op of onder kan. In het 
atelier maken we ons eigen bijzondere, rare gebouw. 

ER WAS EENS…
7-12 jaar, 1 dag

Er was eens ….. een wandeling langs sprookjesach-
tige beelden in het park. Ken jij het verhaal van de 
heks en de tovenaar? Een paard dat kan vliegen en 
een grote vriendelijke reuzen mevrouw? Ontdek de 
betoverende wereld van het Middelheimmuseum. In 
het atelier maken we ons eigen sprookjesverhaal met 
figuren die we gezien hebben in het museumpark.

BEELDEN UIT STEEN, VERHALEN IN VERF 
9-12 jaar, 2 dagen

Als beelden verhalen konden vertellen... In dit 
vakantieatelier laten we dat écht gebeuren. We gaan 
aan de slag met mergelsteen waar we een aantal 
speciale 'stempelbeelden' uit beeldhouwen. Met verf 
en wat experimenteren maken we er stripverhalen 
mee.  Je eigen held of heldin krijgt de hoofdrol.
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Word beeldhouwer voor 1 dag di 5.03 en 
do 7.03

do 11.04 do 4.07 di 20.08 do 31.10

Leonardo's lab di 9.04 en 
wo 10.04

di 9.07 en 
wo 10.07

Beestachtig mooi! di 2.07

Architec-tureluurs di 9.07

Er was eens... do 11.04 do 22.08 di 29.10

Beelden uit steen, verhalen in verf do 11.04 en 
vr 12.04

do 4.07 en 
vr 5.07

€ 20 per dag van 10 - 16 uur / max. 12 deelnemers / start aan het onthaal in het kasteel / drankje en lunchpak-
ket zelf mee te brengen / reserveren via Info Cultuur, balie@infocultuur.be, 03 338 95 85

Je kan de kostprijs van de ateliers inbrengen als vermindering van het belastbare inkomen (max € 11,20/dag 
per kind jonger dan 12 jaar, inschrijvingsbewijs dient hiervoor als betalingsbewijs). 

Ook de andere musea in Antwerpen organiseren vakantieateliers. 
Neem een kijkje op www.vakantieateliers.be.
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BIJZONDER GROEN 
Het Middelheimmuseum is een groen 
museum. Dat mag je letterlijk nemen: onze 
museumzalen bestaan uit beschermde 
parklandschappen, met vaak eeuwenoude bo-
men. Vanuit het besef van het belang van een 
groene omgeving voor een stedelijke samenle-
ving, beschouwt het Middelheimmuseum het 
koesteren van dat beschermde groen (en de 
bijhorende fauna) ook als zijn opdracht, naast 
zijn verantwoordelijkheid voor erfgoed, kunst 
en kunstenaars.  

De meest opmerkelijke bomen in het  
museumpark, zoals de doodsbeenderenboom, 
de slangenboom, de Perzische ijzerhoutboom, 
de Himalayaceder, de rode pavia en vele an-
dere, vind je terug op het grondplan (zie p.18).
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SPECHTEN EN VLEERMUIZEN
Wandelingen met gids 
VOLWASSENEN (individueel)

Spechtenwandeling
Ga samen met natuurgidsen op zoek naar de grote 
bonte specht. Met wat geluk hoor je ook de lachende 
roep van de groene specht.

Zaterdag 23.03 van 10 - 12 uur

Vleermuiswandeling
Maak kennis met het geheimzinnige leven van deze 
vliegende zoogdieren in het Middelheimmuseum en ga, 
na een korte presentatie, samen met de gids op zoek naar 
vleermuizen met een batdetector. 

Zaterdag 14.09 van 19.30 - 22 uur

Beide wandelingen zijn gratis /  
reserveren via ria.thys@telenet.be, 0476 33 79 36 / 
samenkomen aan onthaal in het kasteel

In samenwerking met Natuurpunt en ARDEA

BIJEN
Infosessies 
VOLWASSENEN (individueel) • GEZINNEN MET KINDEREN (VANAF 6 JAAR)

In het museumpark staan vijf bijenkasten. Bijen, in 
combinatie met een aangepast landschapsbeheer, 
hebben een positieve invloed op de biodiversiteit 
van het museumlandschap. Wil je weten hoe bijen 
honing maken? Wat darren zijn? En hoe een koningin 
eruit ziet? Kom dan naar een van onze infosessies 
door de imker. Je kan dan ook een kijkje nemen (in 
een imkerpak) in de bijenkasten.

Deze infosessies vinden plaats op zaterdag: 
27.04: 13 - 14 uur of 14.30 - 15.30 uur
15.06: 13 - 14 uur of 14u30 - 15.30 uur
20.07: 11.30 - 12.30 uur, 13 - 14 uur of 14u30 - 15.30 uur 
3.08: 11.30 - 12.30 uur, 13 - 14 uur of 14u30 - 15.30 uur 

€ 8 per persoon / sessies kunnen last minute geannu-
leerd worden bij slecht weer / reserveren via 
joris@antheunissens.be, 0474 63 27 02

In samenwerking met Imkerij De Groene Weg

mailto:joris@antheunissens.be
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MUSEUMSHOP
Neem een stukje Middelheim mee naar huis: in onze museumshop vind je prachtige (kunst)boeken voor
jong en oud, replica’s van kunstwerken, originele cadeaus en hebbedingen. Voor elk wat wils!

Een greep uit het aanbod.

Something For Everyone 
15 euro

10 inch vinylplaat met audiofragmenten van en 
artwork door Richard Deacon, geproduceerd naar 
aanleiding van de tentoonstelling Some Time in 2017.

Honing
4,5 euro per potje 

Lekkere honing geproduceerd door de bijen in de vijf 
bijenkasten in het Middelheimmuseum. 

T-shirt en babyromper
18,95 euro / 25 euro   

Publiekslieveling nummer één in het Middelheimmu-
seum: de IJsbeer van François Pompon, nu ook op 
T-shirts en babyrompertjes.

Tekenen met takken
16,90 euro

Dit knutselboek van Saskia Koper en Barbara 
Rijpkema geeft per seizoen creatieve tips om van 
natuurvondsten in een handomdraai de mooiste 
kunstwerken te maken.
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MIDDELHEIMMUSEUM
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen
03 288 33 60
middelheimmuseum@antwerpen.be
www.middelheimmuseum.be

Dienst publiekswerking
03 288 33 79
Greet Stappaerts / Bard Neeus
greet.stappaerts@antwerpen.be
bard.neeus@antwerpen.be

OPENINGSUREN
Oktober tot maart: 10 - 17 uur,
April en september: 10 - 19 uur,
Mei en augustus: 10 - 20 uur,
Juni en juli: 10 - 21 uur.
Bezoekers worden tot een half uur voor sluitingstijd
toegelaten. Wij vragen om het park tijdig te verlaten: 
de poorten sluiten stipt!

Sluitingsdagen
1.01, 1.05, Hemelvaartsdag, 1.11, 25.12.
Maandag (wel open op Paasmaandag
en Pinkstermaandag)

PRIJS
Gratis

WIFI
Gratis WIFI in het ganse museumpark

BEREIKBAARHEID
Met het openbaar vervoer:
Antwerpen Centraal Station: Bus 17, 21, 32, 190 /
Tram 15
Vanuit Antwerpen-Centrum: Tram 7
Vanuit Berchem Station: Bus 17, 21
Met de auto
Ring rond Antwerpen, afrit Berchem/Mortsel of afrit 
Wilrijk, gratis parkeergelegenheid.
Met de fiets
Het museum is eenvoudig te bereiken met de fiets.
Fietsenstalling aan hoofdingangen
Velo Antwerpen
268 ZNA Middelheim - Lindendreef
271 Middelheimmuseum - Beukenlaan
273 Campus Groenenborger - Oosterveldlaan

RESERVERINGEN
3 weken op voorhand 

 ° Rondleidingen voor groepen  
(volwassenen, jongeren, kinderen) 
VISIT Antwerpen, 03 232 01 03 
tickets@visitantwerpen.be 

 ° Individueel aanbod voor volwassenen,  
jongeren, kinderen  
Info Cultuur, 03 338 95 85 
balie@infocultuur.be

 
MINDER MOBIEL?
Na reservering staan twee rolstoelen of een 
elektrisch wagentje ter beschikking. Er is ook een 
aangepast toilet.

MUSEUMCAFE MIKA
Originele broodjes, lekkere warme gerechten, winter-
salades, verse soep, gebak en een prachtig (zomer)
terras! Het MIKA is ook te reserveren voor uw event. 
info@mi-ka.be - www.mi-ka.be

VOLG ONS VIA
www.facebook.com/middelheimmuseum
twitter@middelheim
www.instagram.com/middelheimmuseum

UW PRIVACY IS ONZE ZORG
De stad Antwerpen/het Middelheimmuseum vindt de 
bescherming van jouw privacy en persoonlijke gege-
vens belangrijk. Indien je deze programmabrochure 
per post toegestuurd kreeg, wil dat zeggen dat je in 
het adressenbestand van het Middelheimmuseum 
werd opgenomen. Op elk moment kan je je persoon-
lijke gegevens inzien en/of laten verwijderen en even-
tueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten 
verbeteren via middelheimmuseum@antwerpen.be of 
03 288 33 60. 

Voor meer info omtrent het privacybeleid van de stad 
Antwerpen: http://bit.ly/UwPrivacyIsOnzeZorg

PRAKTISCHE INFO
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Bijschriften en credits bij de gebruikte foto's
 

Cover:  Franz West, Sphairos, 1998 – Copyright erven Franz West. Foto Ans Brys • p.2-3: Chris Burden, Beam Drop Antwerp, 2009 – Copyright Chris Burden Estate. Foto 

Ans Brys • p.4-5: Richard Deacon, Never Mind, 1993-2017 – Copyright Richard Deacon. Foto Ans Brys • p.6: Dennis Tyfus, The Pogo Never Stops, 2018 – Copyright Dennis 

Tyfus. Foto Ans Brys • p.7: Ria Pacquée – Copyright Ria Pacquée. Foto Ans Brys • p.8-9: Bruce Nauman, Diamond Shaped Room with Yellow Light, 1986-1990/2018 

– Copyright Bruce Nauman. Foto Tom Cornille • p.10: Collectiepaviljoen (rendering) – Copyright RADAR architecten 2017 • p.11 (links): William Forsythe, Towards the 

Diagnostic Gaze, 2013/2018 – Copyright William Forsythe. Foto Tom Cornille • p.11 (rechts): Bibliotheek – Foto Ans Brys • p.12: Guillaume Bijl, Groetend Admiraal 

Koppel (op de schouder van het MAS), 2016 – Copyright Guillaume Bijl. Foto: Frederik Beyens • p.13 (links): Nick Hullegie, Penarie (in Zurenborg wijk), 2018 – Copyright 

Nick Hullegie. Foto Mark Rietveld • p.13 (rechts): Foto Joris Casaer • p.14-15: Foto Ans Brys • p.18: Middelheim App – Foto Ans Brys • p.19: Henry Moore, Koning en 

Koningin, 1952-53 – Copyright The Henry Moore Foundation en SABAM Belgium 2019. Foto Ans Brys • p.20: Foto Ans Brys • p.21: Copyright Ria Pacquée • p.22: Foto 

Joris Casaer • p.23: Antony Gormley, Firmament lll, 2009 – Copyright Antony Gormley. Foto Tom Van Cleef • p.24 (links): Rik Wouters, Het zotte geweld, 1912 – Foto 

Ans Brys • p.24 (rechts): Muzzzé-boom – Foto Ans Brys • p.25 (links): Juan Muñoz, Twee figuren voor Middelheim, 1993 – Copyright Juan Muñoz Estate. Foto: Ans Brys 

• p.25 (links): Erwin Wurm, One Minute Sculpture, 2011 – Copyright SABAM Belgium 2019. Foto Laura Pyl • p.26-27: Vakantieatelier – Foto Joris Casaer • p.30: Ingmar 

Hellgren, Windzoeker lll, 1978. Copyright Ingmar Hellgren. Foto Ans Brys • p.31 (links): Grote Hoedfijzerneus – Foto Hugo Willocx • p.31 (rechts): Foto Imkerij De Groene 

Weg • p.32: Foto’s Pat Verbruggen

Wettelijk depotnummer: D/2019/0306/1 
V.U. Sara Weyns, Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

Voor het verwerven van werken voor de collectie geniet het Middelheimmuseum de steun van 

en haar structurele sponsors 



35

Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE



VAN KUNST  
GENIETEN  

DOE JE MET  
VRIENDEN

www.middelheimmuseum.be 
+32 (0)3 288 33 60

De Middelheim Promotors nodigen je uit om  
Vriend van het Middelheimmuseum te worden  

en te genieten van een waaier aan voordelen en  
exclusieve activiteiten.

Regel je lidmaatschap via www.middelheimpromotors.be 
of aan het onthaal van het Middelheimmuseum.


