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DROGENBOS

Felix De Boeckmuseum zoekt nieuwe stijl
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MetSerge Servellon (rechts) en RafHeylen, hetnieuw leiding
gevend duo, wil het museum een nieuwe koers varen. Foto Galicia

HetFelixDe Boeckmuseumin Drogenbos slaateen nieuwe richting
in. Hetmuseum wil meerbezoekers lokken en heeftdaarom eenan
dere strategie uitgewerkt. Er isvanafnu meeraandachtvoorjonge
kunstenaars enmodeme kunstvormen. Het museumen de hoeve
moeten op termijn zowel de kunstkennerals de liefhebberaantrek
ken. De tentoonstellingAmici isalvastde eersteetappe richting
nieuwe stijl.

Met artistiek directeurSergeSer
vellon en zakelijk directeur Raf
Heylen heeft het museum een
nieuwe leiding. Reden te meer
om een nieuwe koers te varen.
«We trekken het helemaal
open», vertelt Servellon. «In het
museum is veel meer te zien dan
werk van De Boeck. Zo loopt mo
menteel de tentoonstellingAmi
ei, waarbij jonge hedendaagse
kunstenaars hun werk linken
aan dat van De Boeck. Die ten
toonstellingenzullen regelmatig
vernieuwd worden.»

DE BOECK SPREEKT
«We denken ook aan het aan
stormend talent. Ook zij krijgen
de kans om hun werk te tonen.
En natuurlijkvergeten we ook De
Boeck zelf niet. We hebben 700
werken in onze collectie waar
mee we heel boeiende expo's
kunnen organiseren. De bedoe-

Iing is om ze ook aantrekkelijker
te maken. Zo gaan we het audio
visueel beeldmateriaalvan Felix
gebruiken. Hij zal bij wijze van
spreken zelf uitleg geven bij zijn
werken.»
«Met de hoeve van De Boeck, de
boomgaard en het museum op
dit terrein zijn er mogelijkheden
genoeg», gaat RafHeylen verder.
«De hoeve moetvooral het leven
van Felix en de vele anekdotes
aan bod laten komen. De restau
ratie van de boerderij zal over
een paarjaar klaarzijn en dan zal
heteruitzien zoals de dagdatFe
Iix er stierf. Het museum toont
dan weer zijn kunst. Beide delen
zullen ook een aparte ingang
krijgen. Het terras zal als over
lapping dienen. We hopen daar
ook een klein restaurantje op te
zetten, om het allemaal zo aan
genaam mogelijk te maken», al
dus Heylen. (BKL)


