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Het project ARTBox, een initiatief van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO, www.belspo.be) in 
samenwerking met het Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR) van de Université François 
Rabelais-CNRS in Tours (cubiculum-musicae.univ-tours.fr), koestert de ambitie om de kunstwerken die onze 
federale musea bewaren vanuit een andere invalshoek voor te stellen, in een ongewone ruimte en uitgaand 
van muzikale composities die op esthetisch vlak overeenkomsten met die kunstwerken bezitten. 

ARTBox is ontstaan uit de overtuiging dat verschillende benaderingen van kunst elkaar aanvullen. Het project 
nodigt u uit voor een zintuiglijke beleving die u wil sensibiliseren voor kunst in een mobiel museum dat 
tijdelijk wordt opgesteld op publieke plaatsen. 

Concreet bestaat het project ARTBox uit een functionele reizende constructie, i.e. de Cubiculum musicae©, 
een door het CESR ontwikkeld exclusief model en gedeponeerd merk. Deze mobiele ‘muziekkamer’ is 
uitgerust met een technische installatie van hoge kwaliteit die akoestische verspreiding en visuele projectie 
op vernuftige wijze met elkaar verbindt. 

 ArtBox 

De bezoeker opent de deur van het mobiele museum en treedt binnen in ARTBox... Ondergedompeld in het 
duister en afgezonderd van de drukke buitenwereld maakt hij een korte virtuele reis naar het hart van de 
werken die hij te zien krijgt. Geleid door zijn zintuigen – gezicht en gehoor – benadert hij zowel een plastisch 
werk (schilderij of beeldhouwwerk) als een muzikale compositie. Hij kijkt, luistert, analyseert, interpreteert en 
laat zich ontroeren. 

 Publiek 

Deze magische doos, ARTBox, is toegankelijk voor al wie langskomt, zowel kinderen als volwassenen, die 
gewoon nieuwsgierig zijn of graag een originele artistieke ervaring beleven. De toegang is gratis. 
 

 Applicatie 

Om aan de ervaring nog een verlengstuk te breien en die ervaring te verdiepen kan de bezoeker gratis een 
webapplicatie voor tablet, computer of smartphone downloaden. Met de applicatie kan hij de kunstwerken 
opnieuw bekijken, hun details ontdekken, de muziek beluisteren die bij de werken hoort, de partituren 
volgen; kortom, hij kan zo vaak als hij dat wenst terugkeren naar het werk. 
 

>http://cubiculum-musicae.univ-tours.fr 
 

http://www.belspo.be/
http://www.belspo.be/
http://www.cesr.univ-tours.fr/
http://cubiculum-musicae.univ-tours.fr/


 Praktische informatie 

Om zijn mobiele museum in te huldigen installeert BELSPO ARTBox op de Agora van het BELvue Museum. 

Een ideale gelegenheid om ook de aandacht te vestigen op de tentoonstelling INSECTA, het Insectenrijk, die 

de hele zomer lang plaats in heeft in het kader van de opendeurdagen van het Koninklijk Paleis. 

 

WAAR?      

       

Paleizenplein 7 

1000 Brussel 

t +32(0)2 500 45 54 

info@belvue.be – www.belvue.be 

 

WANNEER? 

Van 23 juli tot 6 september 2015 

 

Openingsuren van het BELvue Museum: 

 In juli en augustus van dinsdag tot zondag, van 10.00 tot 18.00 uur 

 In september van dinsdag tot vrijdag, van 09.30 tot 17.00 uur; tijdens het weekend van 10.00 

tot 18.00 uur 

 

ARTBox : Gratis toegang! 

 

Daarna reist ARTBox naar andere publieke ruimtes die met de federale musea zijn verbonden; het 

programma wordt later meegedeeld. 

 

ANDERE INLICHTINGEN: 

www.belspo.be 
cubiculum-musicae.univ-tours.fr    Contactpersonen communicatie BELSPO: 

+32 (2) 238 35 79 - belf@belspo.be 
+32 (2) 238 35 48 - deha@belspo.be 
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