
 

 
 

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

 
Graag uw aanwezigheid bevestigen bij gerrie.soetaert@skynet.be 

 
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 
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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 
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dusdanige combinaties dat, ondanks de schijn van leesbaarheid, de tekst geen 
betekenis heeft.  
 
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 
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