Studiereis naar Museum Schone Kunsten Gent
Zondag 26 april 2020: expo Jan Van Eyck. Een optische
revolutie

• 8.45 u. Vertrek met de bus aan de academie in Temse
• 9.35 u. Groepsbezoek aan MSK Gent expo JAN VAN EYCK
• 12.00 u. Middagpauze: gelieve zelf lunchpakket mee te brengen.
Je kan ook lunchen in de brasserie naast het museum waarvoor je best zelf vooraf reserveert:
mubart@bongoesta.be 09/221.44.89 ofwel in het SMAK-café (recht tegenover MSK):
info@smakcafé.be
• 13.00 u. Namiddag niet begeleid bezoek Gent centrum zelf in te vullen (diverse musea en
historische bezienswaardigheden en horeca)
• 17.30 u. Vertrek bus aan het MSK te Gent en terug naar Temse, aankomst rond 18.15 u.
Inschrijven vÓÓr zondag 1 april 2020 op het secretariaat Je bent pas ingeschreven als er 35 euro

p/p (volwassenen) betaald is . MAX. 50 deelnemers.

Inbegrepen: vervoer heen en terug van Temse naar Gent, + toegangsticket expo JAN VAN EYCK
Geen terugbetaling van inschrijvingsgeld mogelijk bij annulatie van uwentwege, enkel indien er een plaatsvervanger (eventueel iemand van
de wachtlijst of door uzelf aangebracht) kan meegaan. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Bij minder dan 30 deelnemers wordt de reis geannuleerd.
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Betalingsbewijs
Naam: ……………………………………………………………………………..……….is ingeschreven voor de studiereis
naar
Gent MSK expo JAN VAN EYCK op 26/04/2020 met ………….… personen en betaalt hiervoor
……… x 35 euro (volwassenen) = ……….. euro
Handtekening (academie) datum + stempel academie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrook voor de academie (ondergetekende verklaart zich akkoord met
inschrijvingsvoorwaarden)

Naam en voornaam………………………………………………………………………………………………………………………….
………...
Telefoon/GSM……………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………
E-mailadres……………………………………………………………………………………………………………..……….……....
Handtekening: …...............................................................................................................
Datum:

Van Eyck. Een optische revolutie
De grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit
In 2020 organiseert het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent de grootste Jan van
Eyck-tentoonstelling ooit. Wereldwijd zijn er van deze Vlaamse meester slechts een
twintigtal werken bewaard. Zeker de helft daarvan reist naar het museum. Hier worden ze
samengebracht met werk uit Van Eycks atelier en kopieën van intussen verdwenen
schilderijen. Maar ook met meer dan 100 topstukken uit de late middeleeuwen. Daarvoor
worden maar liefst 13 museumzalen heringericht.
Once in a lifetime-ervaring
Benieuwd naar de verwondering die de tijdgenoten van Jan van Eyck voelden bij het zien
van zijn werk? Kom dichter dan ooit bij Van Eycks meesterschap en bewonder in detail de
revolutionaire blik en het genie van de meester. ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ wordt
een absolute once in a lifetime-ervaring. En dit allemaal in het kader van het themajaar
‘OMG! Van Eyck was here’ in Gent
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Over het MSK Gent
Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent is een museum voor jong en oud. Het is
een levendige ontmoetingsplaats waar je kunst van de Middeleeuwen tot vandaag ontdekt
in een unieke omgeving. Tijdens de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’
maken we de Middeleeuwse kunst van Van Eyck en zijn getalenteerde tijdgenoten tastbaar
in het nu. Iedereen komt dichterbij Van Eyck dan ooit en ontdekt zo hoe revolutionair Van
Eyck toen was en hoe belangrijk hij nu nog steeds is.
Het MSK bevindt zich op wandelafstand van het station Gent-Sint-Pieters en van de
ondergrondse parking P10 Sint-Pietersplein. Ook met het openbaar vervoer is het museum
vlot te bereiken. Meer informatie vind je bij praktisch en toegankelijkheid.
Een leuk extraatje


Je ticket geeft gedurende 2020 reductie voor een bezoek aan negen Gentse musea:

Design Museum Gent, De wereld van Kina, Huis van Alijn, Industriemuseum, Museum dr.
Guislain, Sint-Baafsabdij, Sint-Pietersabdij, S.M.A.K. en STAM.



Bezoek zeker het Stadscentrum 15 minuten lopen vanaf MSK (via Overpoortstraat,

St-Pietersplein, St.Pietersnieuwstraat en Vooruit) met de Graslei, het Gravensteen, de
Korenmarkt en de Veldstraat (winkelstraat).

Drie interessante nevenactiviteiten rond Jan Van Ecyk in Gent:
1. In 2020 is de Sint-Niklaaskerk de uitgelezen locatie voor wie houdt van een unieke

mix van multimediale kunst, muziek en videomapping.
Een digitale en muzikale herinterpretatie van Het Lam Gods, samengesteld door Mat
Collishaw, bezorgt je meer dan een half uur pure verwondering. Een immersieve
videomapping zorgt voor een lichtspektakel in de hele kerk. Regelmatige live performances
maken het totaalplaatje af.
Deze multimediale beleving is toegankelijk voor een breed publiek van alle leeftijden:
families, toeristen, groepen, kunstliefhebbers en techneuten. Wie al langer uitkijkt naar
een volgende editie van het Lichtfestival, kan hier alvast genieten van een uitzonderlijk
innovatief project in het centrum van Gent. ‘Lights on Van Eyck’ is een samenwerking
tussen Mankind en CREATE.eu. Beiden waren de grote publiekstrekkers met de dansende
robotarmen en de vuurspuwende draak tijdens het vorige Lichtfestival in 2018.
open van 9.30 u. tot 20.30 u.
2. In 2020 opent in de Ledeganckstraat een nieuw wetenschapsmuseum. In het Gents

Universiteitsmuseum, kortweg GUM, duik je in het brein van de wetenschapper en
het wetenschappelijk denken.
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Het nieuwe museum opent in maart 2020 zijn permanente opstelling met een pop-upexpo
rond perspectief en geometrie in het werk van Jan Van Eyck. Het GUM laat deze
wetenschappelijke analyse in dialoog gaan met het werk van enkele hedendaagse
kunstenaars. Een wetenschappelijk en artistiek verhaal over meten en het spelen met de
blik van de toeschouwer.
K.L. Ledeganckstraat 35 te 9000 Gent
open
van 10 u. tot 18 u.

3.

Kleureyck

Van Eycks kleuren in design
DESIGN MUSEUM GENT
Jan Breydelstraat 5
9000 Gent
+32 9 267 99 99
museum.design@gent.be
Het vertrekpunt van de tentoonstelling is het bijzondere kleurgebruik van Jan van Eyck, dat
na de restauratie van Het Lam Gods opnieuw ten volle zichtbaar werd. Door het gebruik
van olieverf en transparante, gekleurde glazuurlagen wist Van Eyck te komen tot een
vernieuwende variëteit aan kleurschakeringen, helderheid en saturatie in zijn schilderijen.
Zijn inspirerend kleurgebruik vormt het uitgangspunt voor een selectie nationale en
internationale designers die een affiniteit hebben met kleur.

De tentoonstelling wordt opgevat als een wandeling doorheen de zeven hoofdkleuren en
het pigmentuniversum die Jan van Eyck en zijn tijdgenoten gebruikten en waarbij kennis,
inspiratie en mystiek de onderlagen zijn. In verschillende kleuropstellingen worden
projecten tentoongesteld van designers uit meerdere ontwerpgebieden (productontwerp,
crafts, textielontwerp, grafisch ontwerp, juweelontwerp, architectuur,...). Sommige
designers werken vooral vanuit een onderzoeksmatige benadering van kleur, waarbij
bijvoorbeeld wordt gefocust op de materialiteit ervan. Anderen zijn meer geïnteresseerd in
kleur en perceptie, of de invloed van kleur in een ruimtelijke context.
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