
 
 

 
 

Nieuw licht op de moderne kunst in het MSK Gent  
20.10.2017 – … 
 

 
Het najaar van 2017 staat in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK Gent) in 
het teken van de presentatie van de vaste collectie.  
Tien jaar na de renovatie van het museumgebouw (2002–2007) en de heropening in 
2007 kijken we vandaag met een nieuwe blik naar de permanente collectie. De focus 
ligt op de kunst uit de 19de en 20ste eeuw, die de kracht van de museumverzameling 
uitmaakt. Het MSK Gent pakt dit zaal per zaal aan, zodat het museum tussendoor 
open kan blijven voor het publiek. 
 
 
Bezoekers kunnen zich vanaf 20 oktober verwachten aan een nieuw thematisch 
parcours doorheen twee eeuwen Westerse kunst, met hierin een aantal uitzonderlijke 
aanwinsten die niet eerder getoond werden. Tegelijk brengen drie hedendaagse 
kunstenaars hun werk in dialoog met de historische museumcollectie. Hieronder 
lichten we een eerste tip van de sluier – hou het MSK Gent dit najaar vooral in het 
oog voor meer nieuwigheden. 

 
 
 



 
Stappenplan 2015-2017 naar een nieuwe inrichting 
De herinstallatie van de collectie van het MSK Gent startte in de herfst van 2015. Onder de titel 'De 

Gouden Eeuw Revisited' werden toen de zalen 17de-eeuwse kunst uit de Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden geactualiseerd. Talrijke bezoekers hebben intussen hun grote waardering voor deze 

eerste fase getoond. 

Dit jaar ligt de focus op de kunst uit de 19de en 20ste eeuw, die de basis van de 

museumverzameling vormt. De beweging wordt in oktober 2017 afgerond, precies 10 jaar na de 

vorige herinrichting.  

Een nieuw museumparcours 
In de geactualiseerde presentatie gaan we uit van een chronologisch parcours, van het 

neoclassicisme rond 1800 tot de nadagen van het surrealisme omstreeks 1950. Binnen dat 

algemene kader worden er nieuwe themazalen ingericht. Zo komen het landschap en de menselijke 

figuur samen, om de evolutie van de 19e-eeuwse Belgische en Europese kunst te illustreren, en 

komen er zalen rond het artistieke leven tijdens de Eerste Wereldoorlog of de religieuze kunst rond 

1900.  

Andere hoogtepunten – en verwachte publiekslievelingen – worden de nieuwe zalen gewijd aan de 

kunst van Sint-Martens-Latem en de Leiestreek, het Belgische en internationale expressionisme, de 

abstracte kunst van de jaren 1920 en het surrealisme. Dit kwaliteitsvolle overzicht van Belgische en 

internationale kunst uit deze periode heeft een moderniteit die nog te weinig bekendheid geniet bij 

het brede publiek.  

Daarnaast kan de bezoeker in het nieuwe parcours ook thematische uitstappen maken waarin we 

de chronologie bewust doorbreken. De nieuwe zaal rond de portretkunst, bijvoorbeeld, brengt werk 

van de 16de eeuw tot de 20ste eeuw samen om aan te tonen hoe verschillende generaties zichzelf 

in beeld lieten brengen. Maar ook in andere zalen worden ‘oud’ en ‘modern’ met elkaar 

geconfronteerd, om de verwantschap te tonen tussen kunst uit verschillende periodes en de 

continuïteit van de beeldende kunst sinds de middeleeuwen te accentueren. 

 

Omdat de Gentse collectie ook internationaal geroemd is voor haar topwerken van Belgische 

kunstenaars, besloten we daarenboven om een aantal monografische zalen in te richten. 

Kunstenaars als James Ensor, Théo Van Rysselberghe en George Minne vormen mee het gezicht 

van de Gentse museumverzameling en blijven ook in de toekomst onderwerp van verdere studie. 

 

 
 
 



 
 
Oud ontmoet nieuw 
Het jaar 1950 is geen eindpunt voor het MSKGent, ook al vormt het midden van de 20ste eeuw het 

symbolische eindpunt van haar kerncollectie. Het museum waaruit ooit het S.M.A.K. ontstond, heeft 

een lange traditie van samenwerking met actuele kunstenaars. Bij de herinstallatie integreren we op 

verschillende kruispunten hedendaagse kunst, over de grenzen van stijlen, landen en tijdvakken 

heen. Voor dit opzet werden drie hedendaagse kunstenaars – Luc Tuymans, Patrick Van 

Caeckenberg en Ria Verhaeghe – uitgenodigd om de dialoog met oudere kunst aan te gaan en op 

verschillende plaatsen in het museum te interveniëren. 

 

Het Tekenkabinet: ruimte voor het kwetsbare 
In 2016 opende het museum het Tekenkabinet dat bestaat uit een reeks zalen waar haar 

indrukwekkende, maar erg kwetsbare collectie werken op papier een permanente plaats krijgt 

toegewezen. Het kabinet is een ruimte voor wisselende presentaties, aangezien kunst op papier 

niet voor lange tijd mag blootstaan aan het licht. 

Dit najaar zoomen we er in op het symbolisme, dat in de museumverzameling vooral 

vertegenwoordigd is door belangrijke werken op papier van onder meer Fernand Khnopff en Léon 

Spilliaert. Daarnaast belichten we aan de hand van schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en 

schetsboeken diverse aspecten van de kunstenaarspraktijk in het atelier. Deze presentatie sluit aan 

bij de tentoonstelling ‘Geta Bratescu: Een atelier voor jezelf’, die op 15 september geopend wordt 

en waarin de relatie tussen de kunstenaar en haar atelier centraal staat.  

 
Een verzameling in beweging: nieuwe aanwinsten en schenkingen 
Steevast op zoek naar betekenisvolle aanwinsten stelt het MSK Gent in oktober van dit jaar een 

uitgebreide en bijzondere reeks werken voor die het tijdens de afgelopen jaren verwierf. Het 

grootste deel van deze aanwinsten werd nog niet eerder op zaal getoond. Het betreft artistieke 

curiosa zoals een jeugdwerk van Ford Madox Brown en absolute meesterwerken zoals een bijna 

levensgrote aquarel van Léon Spilliaert, een vroeg gipsen beeld van Auguste Rodin, twee abstracte 

schilderijen van Pierre-Louis Flouquet en een markant schilderij van Jules Schmalzigaug dat zich 

op de grens van het futurisme en abstractie situeert.  

In oktober wordt ook een belangrijke reeks legaten en schenkingen voor het eerst tentoongesteld. 

Sinds de vroege 19e eeuw heeft het MSK Gent altijd kunnen rekenen op de medewerking van 

privéverzamelaars. Zowel in de afdeling oude als moderne kunst zouden vele zalen leeg zijn zonder 

de steun van vele genereuze schenkers. Deze traditie leeft tot op vandaag. Dit najaar komen de 

belangrijke legaten van de verzamelaars Jozef en Fernand De Blieck in de museumzalen. 

 



 

 

 Ze omvatten ruim twintig schilderijen en beeldhouwwerken van kunstenaars uit Sint-Martens-Latem 

en de Leiestreek: Emile Claus, Valerius De Saedeleer, George Minne, Albijn Van den Abeele en 

Gustave Van de Woestyne. Het zijn stuk voor stuk onbekende topwerken die de afgelopen 50 jaar 

in de beslotenheid van twee privéverzamelingen doorbrachten. Een onschatbare aanvulling voor de 

kerncollectie van het Gentse museum! 

 

Tijdelijke bruiklenen vullen de eigen collectie aan 
Voor de nieuwe presentatie putten we ten slotte niet alleen uit de eigen verzameling. Zowel 

museale als private partners uit binnen- en buitenland werken mee aan de herinrichting om de 

Gentse collectie te versterken, ze in een internationale context te plaatsen én er nieuwe verhalen 

aan toe te voegen.  

Het MSK Gent kan voor een lange periode beschikken over bruiklenen van diverse Belgische 

musea. Tegelijk trekt het museum actief collectiestukken aan uit binnen- en buitenlandse 

privéverzamelingen, onder meer de schilderijen De roker van Constant Permeke en De 

melancholische viswijven van James Ensor.  

 

Onlangs verklaarde een verzamelaar zich bereid om een tijdlang absolute hoofdwerken van 

Russische moderne kunstenaars uit het eerste kwart van de 20e eeuw in bruikleen te geven. Ook in 

de toekomst blijft het MSK Gent inzetten op de goede relatie met partnermusea en verzamelaars, 

als forum voor kunst van gisteren en vandaag. 

 

De heringerichte presentatie wordt voorgesteld op vrijdag 20 oktober en gevolgd door een 
feestelijk openingsweekend op 21 en 22 oktober. 
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