
 
 
 
ZOMER IN HET MSK GENT 
 
An Pierlé als resident artist  
 
Wie de komende weken en de hele zomer lang het MSK bezoekt, heeft veel kans om 
er An Pierlé als ‘artist in residence’ aan het werk te zien. Pierlé installeert zich in de 
museumzalen, waar ze zich laat inspireren door kunst, akoestiek en de toevallige 
klanken van een levend museum.Elke dag kunnen bezoekers ook één uur lang 
polaroïd-selfies nemen bij de piano, of in gesprek gaan met de muzikante. 
 
Volledig persbericht An Pierlé en beeld in hr via 
https://we.tl/ncBdYcxuS1 
 
NAJAARSPROGRAMMA HEDENDAAGSE KUNST IN HET MSK GENT 
 
Luc Tuymans - Patrick Van Caeckenbergh - Ria Verhaeghe 
 
Het najaar van 2017 staat in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK 
Gent) in het teken van de presentatie van de vaste collectie. Tegelijk legt het 
museum nog meer de link naar de hedendaagse kunst.  
 
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. 
 
Maar het jaar 1950 is geen eindpunt voor het MSK. 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. 
 
Bezoekers kunnen zich vanaf 20 oktober verwachten aan een nieuw thematisch 
parcours doorheen de Westerse kunst, met hierin een aantal uitzonderlijke 
aanwinsten die niet eerder getoond werden. Tegelijk brengen de hedendaagse 
kunstenaars hun werk in dialoog met de historische museumcollectie.  
 

https://we.tl/ncBdYcxuS1


Volledig persbericht najaarsprogramma Hedendaagse Kunst MSK en 
Persbeelden in HR via 
 
https://we.tl/OcEOwnnfeh 
 
PERSINFORMATIE MSK GENT  
gerrie.soetaert@skynet.be 
+32(0)475 47 98 69 
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