
 

 
 

 UITNODIGING persvoorstelling Ooggetuigen: Francisco Goya 
& Farideh Lashai en Parastou Forouhar in het MSK Gent op 
donderdag 9 februari 2017 om 11u!  

 
In 2016 telde het MSK 137.132 bezoekers. Met dit absoluut topjaar zet het museum 
de positieve trend verder die in 2015 werd gestart. Catherine de Zegher, directeur: 

'Het 'Open Museum' blijft duidelijk groeien: als sociale ontmoetingsplaats voor oud en 
jong, als een museum met aandacht voor kunst uit het verleden en het heden, en als 
plaats van reflectie over kunst, schoonheid en samenleving.' 'In februari openen we de 
tentoonstelling Goya/Lashai die het heden en het verleden verbindt in de strijd tegen 
onrecht en pijn... Wie het museum in de weken voor de opening bezoekt, kan er de 
Iraanse Parastou Forouhar in situ aan het werk zien. ' 
 

 Ooggetuigen: Francisco Goya & Farideh Lashai 
 11 februari - 7 mei 
 
Tijdens de lente van 2017 brengt het MSK twee kunstenaars samen in het nieuw 
opgerichte Tekenkabinet. De tentoonstelling Ooggetuigen koppelt de 
maatschappijkritiek van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya (1746-1828) aan het 
sociale engagement van de Iraanse kunstenares Farideh Lashai (1944-2013), in een 
gedeelde aanklacht tegen geweld en verdrukking. 



 
In 2015 verwierf het MSK een exemplaar van Los Desastres de la Guerra van 
Francisco Goya. Deze reeks gravures over de gruwel van de oorlog ontstond tussen 
1810-1820, tijdens de Spaanse onafhankelijkheidsoorlog tegen de Napoleontische 
bezetting. Ze werd door Goya tijdens zijn leven nooit getoond. In tijden van oorlog en 
onderdrukking breekt Goya expliciet met de bombastische retoriek van de klassieke 
schilderkunst: in de plaats van glorieuze helden toont hij gewone burgers die trachten 
te overleven in tijden van de oorlog. De cyclus wordt beschouwd als een universele 
aanklacht tegen elke vorm van geweld.  
 
Ook de Iraanse kunstenares en schrijfster Farideh Lashai werkte in tijden van conflict 
en verdrukking. In haar tekeningen en prenten combineerde ze de schilderachtige 
landschappen van haar geboorteland met de technieken van de hedendaagse kunst. 
In Lasais laatste werk, ‘When I Count, There Are Only You...But When I Look, There 
Is Only a Shadow’ (2011-2013), verenigt de kunstenares Goyas Desastres met haar 
eigen videoprojecties. In haar subtiele maar tegelijk subversieve video-installaties 
getuigt ze van een kritische blik op de politieke situatie en de moeilijke 
leefomstandigheden in Iran. Het maakt haar oeuvre ook vandaag bijzonder pertinent.  
 
Met Ooggetuigen toont het MSK hoe heden en verleden intiem met elkaar verstrengeld 
zijn. Goya en Lashai werden bijna exact 200 jaar na elkaar geboren en waren beiden 
chroniqueurs van het conflict in hun land. Beiden maakten ingrijpende 
maatschappelijke omwentelingen mee en waren gedwongen te werkten in tijden van 
onderdrukking en censuur. Beiden gebruikten kunst en zelfs humor om op hun manier 
actie te ondernemen tegen het onrecht waarvan ze getuigen waren. 
Daarvoor gebruikten ze uiteenlopende technieken en beeldtaal. Door hun werk in 
dialoog te plaatsen, wil het MSK de bezoeker stimuleren tot de positieve verandering 
van de hedendaagse maatschappij door een beter begrip van het verleden. Die 
boodschap blijkt tweehonderd jaar na Los Desastres nog steeds actueel, als we kijken 
naar de talloze conflictsituaties waarmee de wereld de voorbije jaren opnieuw 
geconfronteerd werd… 
 
Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het MSK, het Museo Nacional 
del Prado (Madrid) en The British Museum (Londen). Na de lancering in het MSK 
reist ze verder naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  
Curatoren: Catherine de Zegher en Johan De Smet 
 
Met dank aan de "Mohammed Afkhami Collection" 

Persbeelden:  

Download link (indien de link niet meteen opent, copy/paste in browser)  
https://we.tl/44sDFgAPYF 
 

 Parastou Forouhar  
 
In de inkomsthal van het museum maakt de Iraanse kunstenaar Parastou Forouhar 
een muurschildering waarbij ze de lettertekens van het Perzische alfabet gebruikt in 
dusdanige combinaties dat, ondanks de schijn van leesbaarheid, de tekst geen 
betekenis heeft.  
 

https://we.tl/44sDFgAPYF


Als immigrant heeft Forouhar het over het verlies van haar moedertaal, het Farsi, die 
enkel in haar herinnering verder leeft. Met haar Written Rooms, die ze sinds 1995 op 
verschillende plaatsen heeft uitgevoerd, hoopt ze ‘de toeschouwers aan te moedigen 
om hun perceptie van en hun omgang met taal te bevragen.  
 
Wat op het eerste gezicht gezien wordt als een verlies van betekenis, kan ook 
geïnterpreteerd worden als een abstract visuele taal en als een stimulerende omgeving 
voor subjectieve ervaring.’ Ondanks haar kritische houding tegenover de Iraanse 
regering en het moslimfundamentalisme, behandelt Forouhar in haar werk universele 
thema’s als ontheemding, gender en culturele identiteit.  
  
Het oeuvre van Parastou Forouhar heeft een autobiografisch karakter en een socio-
politieke dimensie. Haar moeder was een activiste, haar vader minister in de interim 
regering van 1979. Allebei zijn ze in 1998 vermoord wegens hun openlijke kritiek op 
de schendingen van de mensenrechten door de Islamitische Republiek.  
 
Parastou Forouhar werd in 1962 geboren in Teheran. Sinds 1992 behoort ze tot de 
Iraanse diaspora. Ze woont en werkt in Offenbach (D). 

Persbeeld:  

Download link (indien de link niet meteen opent, copy/paste in browser)  

https://we.tl/kilEOe0vIM 
 
 
Meer highlights in het MSK Gent: 
 

 James Ensor: Les Poissardes mélancoliques (De 
melancholische viswijven, 1892).  

 
De eigenaar van het kunstwerk, dat in 2015 bij Sotheby’s New York werd geveild voor 
een nieuw recordbedrag voor een werk van de kunstenaar, geeft het nu voor minstens 
twee jaar in bruikleen aan het Gentse museum. Daar is het eerst te zien in de 
tentoonstelling Verhaeren Verbeeld en verhuist nadien naar de permanente zalen, 
waar het een cruciale aanvulling wordt op de andere werken van Ensor en zijn 
tijdgenoten die de museumcollectie rijk is. 
 
Uitzonderlijke Ensor 

In 2015 ging er in veilinghuis Sotheby’s New York een uitzonderlijk schilderij van de 
Oostendse schilder James Ensor onder de hamer. Het kunstwerk, getiteld Les 
Poissardes mélancoliques en afkomstig uit de verzameling François Franck, één van 
de mecenassen van Ensor, is een belangrijk werk in het oeuvre van de kunstenaar. 
De schilder vermengt er namelijk twee van zijn geliefde thema’s in: de volkse types uit 
de vissersbuurt van zijn thuisstad en de groteske skeletten die in veel van zijn andere 
schilderijen voorkomen. Het werk was bovendien niet enkel opvallend om 
kunsthistorische redenen. Met een verkoopprijs van bijna 7.000.000 USD was het 
meteen ook het duurst verkochte werk van Ensor ooit op de open markt. 
 
Bruikleen in Gent 

Gezien de onbetwistbare hoge kwaliteit, de levendige stijl en de boeiende iconografie 
heeft het schilderij alle troeven om de kunst van Ensor nog meer geliefd te maken bij 

https://we.tl/kilEOe0vIM


het Belgische en, bij uitbreiding, Europese publiek. De nieuwe eigenaar ging daarom 
op zoek naar de ideale plaats om het tentoon te stellen, en het MSK stelde zich 
kandidaat om het werk een nieuw tijdelijke thuis te bieden. Vanaf dit najaar krijgt het 
museum het uitzonderlijke werk ook in bruikleen. De eigenaar deelde immers de 
mening dat het werk perfect past tussen de schilderijen van Ensor en zijn tijdgenoten 
die al in het Gentse museum te zien zijn.  
Het kunstwerk wordt voor minstens 2 jaar uitgeleend aan het museum. Daar is het 
eerst te zien in de tentoonstelling Verhaeren Verbeeld. De schrijver-criticus en de kunst 
van zijn tijd (1881-1916). Deze tentoonstelling, die loopt van 15 oktober 2016 tot 15 
januari 2017, belicht de rol die Verhaeren heeft gespeeld op de Belgische en Europese 
kunstscène van rond de eeuwwisseling.  
 
Daarbij komt ook Verhaerens voorliefde voor het veelzijdige oeuvre van James Ensor 
aan bod. Na afloopt van de tentoonstelling komt Les Poissardes mélancoliques in de 
permanente zalen terecht, waar het nog tot het najaar van 2019 te zien is. 
 
Het schilderij in Ensors oeuvre en in het MSK 

Het werk past perfect binnen de collectie van het MSK.  
De kunst van de late 19de en de vroege 20ste eeuw vormt een hoofdbrok van de 
werking en expertise van het MSK. Binnen de aandacht voor het symbolisme en het 
expressionisme vormt James Ensor één van de focuspunten, zowel als schilder, 
tekenaar en graficus.  
 
Het MSK heeft vijf schilderijen van Ensor in haar collectie: Willy Finch in het atelier (ca. 
1880-1882), Oude dame met maskers (1889). 
 
Het door de Koning Bouwdewijnstichting verworven en in bruikleen gegeven Skelet 
bekijkt chinoiserieën (1885) en de door de Vlaamse Overheid verworven en in 
bruikleen gegeven Kinderen aan het ochtendtoilet (1886) en Pierrot en skelet in een 
gele toga (1893). Daarnaast bezit het museum verschillende tekeningen van Ensor 
waaronder de Intrede van Christus te Jeruzalem (1885) uit de reeks De aureolen van 
Christus.  
 
De Vlaamse Overheid kocht in 2004 de pendant van de Intrede, met name Christus 
aan het volk getoond (1885), en gaf het werk in bruikleen aan het Gentse museum.  
 
Afgelopen jaar nog kon het MSK haar verzameling tekeningen uitbreiden met Christus 
door de engelen beweend (1886) en Faire des Grimaces (1889). De instelling bezit 
daarnaast een belangrijk ensemble etsen van Ensor. 
 
Les Poissardes mélancoliques biedt een bijzondere meerwaarde aan deze 
verzameling van werken van James Ensor. Het verenigt alle typische elementen uit 
zijn oeuvre en sluit hierdoor perfect aan bij de andere werken die het museum al toont. 
 
De rol van bruiklenen voor een museum 

Dit soort bruiklenen is een belangrijke manier voor het museum om haar collectie 
(tijdelijk) uit te breiden met belangrijke kunstwerken. Voor een museum is het geen 
optie om kunstwerken van deze prijsklasse zelf aan te kopen. Het MSK is daarbij geen 
uitzondering. Bovendien bevinden vele belangrijke kunstwerken zich in 
privéverzamelingen. Bruikleen is een belangrijke manier om deze werken toegankelijk 



te maken voor het publiek. Tegelijk biedt het nieuwe invalshoeken om de eigen 
collectie te benaderen en te tonen. Het museum is dan ook erg verheugd dat het 
dankzij het enthousiasme van de eigenaar en de medewerking van Sotheby’s ook dit 
uitzonderlijke werk twee jaar lang kan delen met het publiek. 
 
James Ensor 
De melancholische viswijven, 1892 
Olieverf op doek, 100 Å~ 80,5 cm 
Privéverzameling 

Photograph Courtesy of Sotheby’s, Inc. © 2015 

Persbeeld:  

Download link (indien de link niet meteen opent, copy/paste in browser)  

https://we.tl/uAfBuvJIqw 

 
 

 HET LAM GODS IN HET MSK, De restauratie van het Lam 
Gods 

 
Een kunstwerk dat 600 bewogen jaren achter de rug heeft, kan wel eens een grondige 
reinigingsbeurt gebruiken. In 2012 startte het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK) daarom met de restauratie van het altaarstuk.  
 
Een team van restaurateurs neemt het meesterwerk paneel per paneel onder handen, 
met als doel het originele schilderwerk van de gebroeders Van Eyck opnieuw te laten 
schitteren. Die campagne zal zeker nog tot 2019 duren.  
De hele restauratiecampagne is in het Museum voor Schone Kunsten te volgen achter 
glas.  
 
Als oudste museum van het land en als enige Gentse museum dat ook een topcollectie 
Oude Kunsten bewaart, was het MSK de meest geschikte locatie om de restauratie 
van het veelluik een plaats te geven.  
 
Tegelijk bood de keuze voor het MSK de uitzonderlijke kans om het Lam Gods tijdens 
de restauratie toegankelijk te houden voor het talrijke publiek dat jaarlijks naar Gent 
afzakt om dit te bewonderen. 
In 2012 werd een van de museumzalen heringericht als restauratieatelier, middenin 
de collectie Oude Meesters en Middeleeuwse Schilderkunst.  
 
Het werd meteen een belangrijke extra trekpleister voor het MSK. Bezoekers krijgen 
immers de unieke kans om de restaurateurs aan het werk te zien terwijl ze de 
vernislagen van het schilderij reinigen, storende overschilderingen verwijderen en 
kleine schade herstellen. De voorbije jaren konden de MSK-bezoekers op deze manier 
vanop de eerste rij de transformatie van het middeleeuwse meesterwerk meemaken.  
 
En de link met de vaste collectie van het MSK blijft ook steeds terugkomen, want zelfs 
de 19de-eeuwse schrijver en criticus Emile Verhaeren, hoofdrolspeler in de 
herfsttentoonstelling van het MSK, wijdde een gedicht aan het Lam Gods. 
 
Maandelijkse ontmoeting met de restaurateurs 

https://we.tl/uAfBuvJIqw


Elke laatste woensdag van de maand doen de restaurateurs bovendien de stand van 
zaken uit de doeken voor de bezoekers.  
Een restaurateur treedt dan buiten het atelier, om het te hebben over het Lam Gods 
en de restauratiewerken en om vragen vanuit het publiek te beantwoorden.  
De snelheid waarmee deze momenten steeds weer volgeboekt geraken, toont dat de 
formule een groot succes is en dat de restauratiecampagne intussen op interesse kan 
rekenen bij een breed publiek. Ze bieden dan ook de ideale kans om dichter bij het 
meesterwerk te komen. 
 
Fase één afgerond, fase twee van start 

Deze zomer werd de eerste fase afgerond met de volledige restauratie van de 
buitenpanelen van het Lam Gods. Voor het eerst in eeuwen is de échte oorspronkelijke 
Van Eyck opnieuw te bewonderen. Tijdens de zomer werden de panelen in al hun 
glorie opgesteld in het restauratieatelier.  
Begin oktober verhuisden ze terug naar de Sint-Baafskathedraal, en kwam het grote 
centrale paneel, waarop de eigenlijke Aanbidding van het Lam Gods te zien is, naar 
het MSK.  
De restaurateurs gaan hier opnieuw voor jaren aan de slag, en de bezoekers kunnen 
hun ontdekkingen weer van nabij volgen. Intussen blijven de andere panelen te zien 
in de Sint-Baafskathedraal en loopt in het Caermersklooster een tentoonstelling over 
de restauratie. 
 
Uitbreiding van het restauratieatelier 

Tijdens de voorgaande fase is gebleken dat het huidige atelier net te krap is voor de 
verschillende handelingen die nodig zijn om de restauratiecampagne optimaal te laten 
verlopen. Om ervoor te zorgen dat de restaurateurs hun werk zo efficiënt mogelijk 
kunnen voortzetten en om het interne transport van de kwetsbare panelen zoveel 
mogelijk te beperken, stelt het MSK hen daarom vanaf deze herfst een extra ruimte ter 
beschikking. De aanpalende museumzaal wordt leeggemaakt en tot eind 2019 
omgevormd tot een annex aan het restauratieatelier. Een glazen deur laat de 
bezoekers ook een kijkje nemen in dit tweede atelier. 
 
Praktische informatie 

De restauratie van het Lam Gods is achter glas te bezichtigen met een ticket voor de 
permanente collectie van het MSK. 
Meer info over de restauratie op closertovaneyck.kikirpa.be 
In het MSK, het Caermersklooster en de Sint-Baafskathedraal kan men een combi-
ticket kopen dat toegang geeft tot de drie Lam Gods-locaties. 
 

Persbeelden en info Lam Gods  

Download link (indien de link niet meteen opent, copy/paste in browser)  
https://we.tl/DkMCUGtHR5 
 
 
ALLE PERSINFORMATIE MSK GENT 
gerrie.soetaert@skynet.be 
+32 (0) 475 47 98 69 
 

Met opmerkingen [SL1]: Om herhaling te vermijden + 

laatste stand van zaken = pleonasme 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
https://we.tl/DkMCUGtHR5
mailto:gerrie.soetaert@skynet.be

