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Inuit. Het Hoge Noorden op papier 

 

Het Museum Kunst & Geschiedenis gaat in zee met Picture Festival ! om zo een nog jonge, weinig 

gekende kunstvorm te laten ontdekken: Inuit gravures en prentkunst. In de tentoonstelling ‘Inuit. 

Het Hoge Noorden op papier’ worden een twintigtal prenten en enkele sculpturen getoond uit de 

verzameling van de Belgische dichter Carl Norac. Deze prenten, gemaakt door negentien in 

hoofdzaak vrouwelijke kunstenaars met behulp van diverse graveertechnieken, illustreren thema’s 

zoals de arctische onderwaterwereld, het sjamanisme of de mythologie.  

De tentoonstelling past perfect in het kader van het Picture Festival ! dat rond illustratie draait en dat 

tussen 18 en 30 maart op verschillende locaties in Brussel doorgaat. Twee jonge vrouwelijke 

Brusselse stripauteurs, Aurélie Wilmet en Elene Usdin stellen enkele van hun tekeningen voor naast 

de Inuit kunstwerken uit de verzameling van Carl Norac.  

De verzameling “Amerika” van het Museum Kunst & Geschiedenis behoort tot de mooiste en rijkste 

collecties in Europese musea. Ze omvat meer dan 28.000 voorwerpen. Een selectie uit die 

verzameling wordt tentoongesteld in het Museum Kunst & Geschiedenis en geeft een uitgebreid 

overzicht van de verschillende rijke culturen op het Amerikaanse continent.  

In het Museum zullen in het kader van het Festival workshops voor kinderen, een filmprojectie, een 

geïllustreerde voordracht en een performance rondom een Inuit verhaal georganiseerd worden.  

De tentoonstelling kwam tot stand met de steun van de Canadese Ambassade: 

« De Ambassade van Canada in België en Luxemburg is verheugd om samen met de Koninklijke 

Musea voor Kunst en Geschiedenis en met Picture Festival 2022 de Canadese Inuit kunst in de kijker te 

plaatsen en dit in het kader van de tentoonstelling ‘Inuit. Het Hoge Noorden op papier’. Het is voor 

ons een unieke gelegenheid om het Belgische publiek en ook de buitenlandse bezoekers de aard en 

artistieke traditie van de kunstenaars uit Kinngait (Cape Dorset) in Nunavut te leren kennen. Canada 

hecht enorm veel belang aan het verzoeningsproces dat op nationaal vlak tegenover de autochtone 

volkeren werd opgestart, evenals aan het welzijn van de arctische bevolking. Het zijn vooral deze 

mensen die bouwen aan een duurzame toekomst voor het Canadese Hoge Noorden. De tradities en 

autochtone cultuur van Canada eren is deel geworden van de identiteit van alle Canadezen. Wij 

hopen dat U dit met ons samen wil vieren en dat u met velen de kwaliteit en de rijkdom van de Inuit 

kunst uit Cape Dorset zal komen ontdekken en kunnen waarderen! » 

Zijne Excellentie de Heer Alain Gendron, Ambassadeur van Canada in België en Luxemburg  

 

***  

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Inuit. Het Hoge Noorden op papier 

19.03 – 22.05.22 

Adres 

Museum Kunst & Geschiedenis 

10 Jubelpark 

1000 Brussel 



+ 32 (0)2 741 73 31 

info@kmkg.be 

www.artandhistory.museum  

Tarieven 

- gratis tijdens de periode van het Picture Festival !, van 19 tot 30.03 

- inbegrepen in de toegangsprijs voor de permanente verzamelingen van het Museum, van 31.03 tot 

22.05  

Activiteiten 

Zaterdag 19.03 om 14:00 

Workshop gravure : Het Hoge Noorden op papier door Aurélie Wilmet 

Workshop gravure in gom / + 8 jaar 

Prijs: €5 

(12 plaatsen)  

Zaterdag 19.03 om 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 

Film The Shaman’s Apprentice (Angakusajaujuq) 

Vrije toegang (naargelang beschikbaarheid plaatsen)  

Zondag 20.03 om 15:00 

Autour du Voyage graphique au Grand Nord, een grafische performance (in het Frans) door Carl 

Norac en Aurélie Wilmet 

Vrije toegang (naargelang beschikbaarheid plaatsen)  

Zaterdag 26.03 om 14:00 

Workshop gravure : Het Hoge Noorden op papier door Aurélie Wilmet 

Workshop gravure op gom / + 8 jaar 

Prijs: €5 

(12 plaatsen) 

Zondag 27.03 van 14:00 tot 16:30 

Grafische performance rond een Inuit verhaal door Aurélie Wilmet en Elene Usdin 

Vrije toegang (naargelang beschikbaarheid plaatsen) 

 

***  

INFORMATIE VOOR DE PERS  

Contact Pers 

Anne Goffart 

a.goffart@kmkg.be 

0473 81 36 42  

 

 

 

 

 


