PRESENTATIEDOSSIER

FONDATION FOLON

De Fondation Folon is gevestigd in de gerenoveerde hoeve van het Kasteel van
Terhulpen, te midden van het Solvay Park, dat eigendom is van het Waals Gewest.
De Stichting werd ingehuldigd op 28 oktober 2000 onder impuls van Belgisch
kunstenaar Jean-Michel Folon (1934-2005).

EEN KUNSTENAAR, EEN STICHTING

Jean-Michel Folon in een notendop betekent het samenballen van een oeuvre dat
veertig jaar lang werd opgebouwd. Zijn werk is de hele wereld rond gegaan: het
Metropolitan Museum of Art in New York, het Gaudí-Museum in Barcelona en het
Picasso Museum in Antibes, het Correr Museum in Venetië.
Hoewel sommige werken werden opgenomen in de collecties van deze musea, hield
Folon het gros van zijn werk voor zich. Om die eigen collectie optimaal te bewaren
en het overleven ervan te garanderen, besliste hij om zijn werken samen te brengen
op één plek.
Zo ontstond de idee om ergens in Frankrijk of Italië een Stichting op te richten die zijn
naam droeg. Maar de Waalse overheid die vragende partij was om het volledige
Solvay Park en de culturele bestemming die erbij hoorde te bewaren, stelde de
Belgische kunstenaar voor om zijn Stichting hier onder te brengen. Ze renoveerde de
Hoeve van het kasteel tot een symbool van de Belgische cultuur.
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DE LOCATIE

In deze oase van groen, slechts enkele kilometers buiten Brussel, de geboortestad
van Folon, kwam de kunstenaar terug naar zijn roots. Als kind woonde hij aan het
meer van Genval en wandelde hij vaak langs het Solvay Park, dat hij ‘de tuin met de
duizend rododendrons’ noemde.
Voor Folon vormde dit domein waar flora en fauna welig tieren het ideale kader voor
zijn Stichting. De natuur, die de kunstenaar steeds een warm hart toedroeg, krijgt hier
een dubbele hommage: de natuur en de bescherming ervan behoorden tot de
favoriete thema’s van Folon, net zoals Ernest Solvay er een prioriteit van maakte.
Beide mannen hadden een voorliefde voor natuur en de wezens die ze herbergt en
ze hebben die allebei op hoogsteigen wijze bejubeld.
De hoeve is in 1833 gebouwd door architect J.P. Cluysenaar (aan wie we ook de
befaamde Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in hartje Brussel te danken hebben) in
opdracht van Graaf De Béthune. De restauratiewerken herstelden de hoeve in haar
oorspronkelijke staat. De hoeve bestaat uit witgekalkte gebouwen die in
vierkantsformatie een geplaveid erf omsluiten.
HET OEUVRE

De bedoeling van de Fondation Folon is om een nalatenschap te verenigen en te
bewaren die bestaat uit ruim 500 kunstwerken gedoneerd door Jean-Michel Folon.
Bezoekers ontdekken er aquarellen, olieverfschilderijen op hout, posters, stempels,
zeefdrukken, wandkleden geweven in Aubusson, gebrandschilderde objecten uit
Chartres, objecten en sculpturen in hout, pleister en brons.
Ook in de kijker staan zijn illustraties voor grote schrijvers als Guillaume Apollinaire,
Jacques Prévert, Kafka, Albert Camus, Jean Giono...
Enkele zeldzame documenten worden eveneens tentoongesteld: covers van
bijzondere boeken en tijdschriften, zeldzame posters, een gesprek in beeldvorm met
Milton Glaser, gravures naast hun originele koperplaten, enz.
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HET LEVENDIGE MUSEUM

De Fondation Folon presenteert een permanente tentoonstelling van de kunstwerken
van Jean-Michel Folon met een grote verscheidenheid aan thema’s en technieken.
De originele en interactieve scenografie, bedacht door Folon, neemt de bezoeker
mee op een poëtische droomreis in de artistieke wereld van de kunstenaar. Optische
effecten, spiegelingen, muziek, films en animatiefilms brengen uw bezoek tot leven.
De originele muziek van Frans componist Michel Colombier is in perfecte harmonie
met de kleuren van Folon.
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

De tijdelijke tentoonstellingszalen van de Stichting Folon hebben werken herbergt
van gerenommeerde kunstenaars die met Folon op een bepaalde manier verbonden
zijn. Sinds 2007 heeft de Stichting werken van Giorgio Morandi, Zao Wou-Ki, Pierre
Alechinsky, Pol Bury, Henri Cartier-Bresson, Hugo Pratt tentoongesteld.

Folon – 2008

Paul Bury – 2010

Riera i Arago – 2014
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STICHTING ACTIVITEITEN

De afgelopen jaren heeft de Publieke diensteen breed scala aan activiteiten
ontworpen, waaronder rondleidingen, creatieve workshops en educatief materiaal
voor gezinnen.
Rondleidingen met gids

Scholen, studenten en groepen volwassenen kunnen het museum bezoeken met onze
ervaren gidsen. Voor volwassen bezoekers maakt de Stichting gebruik van de
diensten van onafhankelijke gidsen.
Intergenerationele workshops

De Stichting organiseert ook creatieve workshops waarin de thema's en technieken
van Folon worden uitgediept. De begeleider stemt zijn toespraak en de activiteiten
af op de leeftijdsgroep van de deelnemers. Het doel van de workshop is om elke
deelnemer een kunstwerk te laten maken.
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School activiteiten

De ter beschikking gestelde educatieve bestanden stellen leerkrachten in staat om
het meeste uit hun gratis bezoek of hun werk in de klas te halen. Thema's: "Mensenen kinderrechten" en "Het milieu". Onze ervaren gidsen helpen je de geheimen van
het museum te ontdekken door hun bezoek aan te passen aan de leeftijd van de
studenten.

Schoolworkshops

De aquarelworkshops zullen de bezoeken (gratis of begeleid) van het museum
verrijken, waardoor het mogelijk wordt om op een creatieve manier de
emblematische thema's van Folon’s werk te benaderen.
Aan het einde van de workshop vertrekt elk kind met zijn eigen creatie.
Verjaardagsfeestjes voor kinderen

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag opent de Stichting graag haar deuren
voor verjaardagsfeestjes, inclusief een gratis of rondleiding door het museum met een
artistieke workshop.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De Fondation Folon is een erkende stichting van openbaar nut. Inkomsten uit het
museum, de Artshop en sponsoring vormen de levensader van de Stichting.
De opbrengst gaat naar projecten voor mensen met een beperking.
Perscontacten:

Donatienne de Vleeschauwer
d.devleeschauwer@fondationfolon.be
+32 (0)2 652 59 67 - www.fondationfolon.be
Copyright van de Fondation Folon:

© Fondation Folon/ADAGP, Parijs, 2022.
Openingstijden:

- Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
- Weekends en feestdagen van 10 tot 18 uur
Duur van het bezoek 90 minuten.
GESLOTEN maandag - ook op feestdagen

- Uitzonderlijk gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari.

Fondation Folon
Drève de la Ramée 6A – 1310 La Hulpe

8

