
 

 

 
 

 

 

 

Museum van Elsene 

"Museum aan huis" 

04.12.2022 – 13:00 > 18:00 

Tien kunstwerken uit het Museum van Elsene te ontdekken bij tien buren 

 

  

Persbericht 

 

Het Museum van Elsene is momenteel gesloten voor uitbreidings- en renovatiewerken. Tweemaal per 



 

jaar stelt het tien buren voor om een kunstwerk te kiezen uit de collecties en dit in hun salon aan het 

publiek te tonen. 

 

Het project ontstond vanuit het diepe verlangen van het museum om een sterkere band te 

ontwikkelen met de buurt en om de collecties toegankelijk te houden, ondanks de sluiting. Het 

project, een initiatief geleid door het dynamische team vzw Patrimoine à roulettes*, heeft al snel 

bewezen dat het in staat is duurzame ontmoetingen in de wijk tot stand te brengen. Dankzij de 

betrokkenheid van de buurt kan ook een publiek worden aangesproken, dat belangstelling heeft voor 

een kennismaking met museale kunstwerken via de zeer persoonlijke blik van de gastgezinnen en de 

gemoedelijke intimiteit van hun woning. 

 

"Museum aan huis" werd gelanceerd in het kader van het duurzaam wijkcontract Atheneum en wordt 

voortgezet via het Stadsbeleid (aanvullend instrument bij de Wijkcontracten – oproep tot projecten 

‘MatonGray’). Deze editie vindt plaats in de straten tussen het Flageyplein en het Museum van 

Elsene (benedenkant van de Elsensesteenweg).   

 

Elke editie biedt u de kans de rijkdom van de museumcollectie te ontdekken en tegelijkertijd 

kennis te maken met de diversiteit van de buurt. Bijzonderheid van deze editie: niet minder dan 

drie huizen waar jongeren wonen, nemen deel aan het avontuur. De keuze van de gastgezinnen 

gaat van de hedendaagse kunst, met werken van Edith Dekyndt, Ann Veronica Janssens, Jacqueline 

Mesmaeker…, tot de moderne kunst of haar voorgangers, met kunstenaars die hun stempel hebben 

gedrukt op de kunstgeschiedenis, zoals Wifredo Lam, meester van het Cubaanse surrealisme, of de 

Belgische neo-impressionist Théo Van Rysselberghe, wiens affiche ons onderdompelt in de belle 

époque van de Salons van de Libre Esthétique. 

  

 

 

BEELDMATERIAAL VORIGE EDITIES  

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Zondag 04.12 – 13:00 > 18:00 

Infopunt met verdeling van plannetjes van het parcours: 

Flageyplein (naast het grote scherm), Elsene 

  

www.museumvanelsene.be 

museum@elsene.brussels 

+ 32 2 515 64 21 

 

 

Museum aan huis is een project van het Museum van Elsene en van Patrimoine à roulettes* 

 

Een initiatief van Christos Doulkeridis, Burgemeester, Ken Ndiaye, Schepen van Cultuur en van het Museum, 

Nevruz Unal, Schepen van Stedelijke Renovatie – Wijkcontracten - Stadsbeleid 

en de leden van het Schepencollege en de Burgemeester van Elsene. 

https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=45e9f718a8&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=668766fb43&e=bf82da8828
mailto:museum@elsene.brussels


 

 

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van 

de Prijs Art Explora – Académie des beaux-arts (Frankrijk), 

de Gemeente Elsene en haar Stadsbeleid 

(projectoproep "MatonGray"), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Visit Brussels 

en de vzw De Vrienden van het Museum van Elsene 

 

 


