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te maken
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In het kader van het project Publiek aan zet (PAZ) van de vzw Arts&Publics lanceert het BELvue museum 
in Brussel vandaag een oproep aan burgers om als lekenteam samen een tentoonstelling over België te 
maken. Het project wil het woord geven aan een groep heel diverse mensen door de traditionele rollen om 
te keren van het “museum” dat een tentoonstelling organiseert en het “publiek” dat op bezoek komt. 

 Van maandag 3 juni tot vrijdag 16 augustus 
biedt het BELvue museum aan iedereen die dit wil 
de kans om mee te werken aan het maken van een 
tentoonstelling over België. Om hieraan deel te 
nemen hoef je geen museumliefhebber te zijn en 
nog minder een kunstkenner, het is de bedoeling 
om een zo divers mogelijke groep bijeen te brengen. 
Het museum zoekt jonge en minder jonge mannen 
en vrouwen, zowel doorgewinterde kunst- en 
cultuurkenners als beginners, Nederlandstaligen én 
Franstaligen. De tentoonstelling zal van A tot Z door 
de groep worden samengesteld en in het voorjaar 
2020 te bekijken zijn in het BELvue museum.

De groep verovert het museum
Het museum over België en zijn geschiedenis wil het 
publiek laten meewerken en zich te uit te drukken 
over een of twee “Belgische” thema’s. De deelnemers 
kunnen het museum gebruiken als speelterrein om 
er inspiratie op te doen en te experimenteren. Zij 
gaan op verkenning in de zalen en leren de werken 
in het museum kennen, maar ze krijgen ook toegang 
tot de uitgebreide collectie werken van hedendaagse 
kunstenaars van de coöperatie Cera. De groep wordt 
tijdens de hele duur van het project begeleid door 
een cultureel bemiddelaarster van Arts&Publics en 
door het team van het museum.

Wederzijdse verrijking
Acht maanden lang krijgt de groep van curatoren 
in de dop zo goed als carte blanche. Zo goed als, 
want de grenzen van het museum vormen het 
algemeen kader van het project. Op die manier 
maken de deelnemers trouwens ook kennis met de 
realiteit van een museumruimte. De uitwisseling en 
samenwerking tussen vakmensen en “non-profes-
sionals” vormt een van de troeven van het initiatief. 
De filosofie van het proces wil dat het publiek leert 
van het museum en vice versa, volgens het idee dat 
“iedereen deskundige is op een bepaald gebied”. 

 PAZ is ook een collaboratief burgerex-
periment. Het is de bedoeling om samen keuzes 
te maken: het onderwerp van de tentoonstelling 
kiezen, de te exposeren voorwerpen, de teksten, de 
opstelling…. Om het denkwerk over dergelijke zaken 
uit te voeren en te stofferen, komt er een eerste fase 
van voorbereidende workshops met de deelnemers. 
Die workshops zijn gebaseerd op de participatieve 
methodologie van Mooss vzw, die het initiatief nam 
voor dit project, dat in 2013 ontstond in het M 
Museum (Leuven) en van bij het begin kon rekenen 
op de steun van Cera. 

Dankzij zijn 400.000 vennoten is Cera de grootste 
coöperatie van België. Samen verenigen zij menselijke 
middelen, financiële middelen en organisaties om 
initiatieven te nemen en projecten uit te voeren 
met een duidelijk doel: zich inzetten voor welzijn en 
welvaart. 

Het BELvue gevolgd door Brussel en Wallonië
Na het succes van de tentoonstelling PAZ “Reg’Arts 
décalés” in het Musée des Beaux-Arts van Charleroi, 
in 2016, en de tentoonstelling PAZ “Faux Contact”, 
die onlangs werd geopend in het Musée de Folklore 
et des Imaginaires in Doornik, richten Arts&Publics 
en Cera zich nu op Brussel, Luik, Bergen en Eupen, 
waar tegen 2023 niet minder dan 7 projecten voor 
co-creatie tot stand zullen komen.

Het BELvue museum is het eerste museum in de 
hoofdstad dat deelneemt aan Publiek aan zet. De 
instelling voerde in het verleden ook al enkele parti-
cipatieve projecten uit, vooral met groepen kinderen 
en tieners. Met PAZ wil het BELvue verder gaan en 
mensen met heel verschillende achtergronden de 
kans bieden om elkaar te ontmoeten, te co-creëren 
en daarna hun visie door te geven via deze ten-
toonstelling.

Het initiatief krijgt de steun van de Vlaamse 
Overheid en de Fédération Wallonie-Bruxelles in 
het kader van de culturele samenwerking tussen de 
twee gemeenschappen.



    
    Praktische inlichtingen :
    Inschrijven van 3 juni tot 16 augustus 2019 via een online formulier
     www.belvue.be/nl/publiekaanzet 
      www.belvue.be/fr/publicaloeuvre

    Informatievergadering voorzien op 4 september 2019 om 18.00 uur

     www.publicaloeuvre.be 
     FACEBOOK : Public à l’oeuvre
   
 

Arts & Publics :  Kim Cappart       www. artsetpublics.be 
VZW   Cultureel bemiddelaarster 
   kim.cappart@gmail.com
   0494 73 06 05

BELvue :   Mathilde Oechsner       www.belvue.be 
MUSEUM  Communicatie- & promotieverantwoordelijke 
    Oechsner.m@kbs-frb.be 
   02 545 08 02

Cera :    Carmen de Crombrugghe     www.cera.coop 
COÖPERATIE  Programmacoördinator – sociale projecten  
   carmen.decrombrugghe@cera.coop 
    016 27 96 83
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