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Al meer dan 14 000 kunstliefhebbers ingeschreven  

8 april 2020 | Gent 
 

   

In samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten (MSK) uit Gent brengt Toerisme 

Vlaanderen de Vlaamse Meesters naar de huiskamer. Door de coronamaatregelen moest de 

toptentoonstelling ‘Van Eyck, een optical revolution’ vroegtijdig de deuren sluiten. Via een virtuele 

live rondleiding met Till-Holger Borchert, één van de curatoren van de tentoonstelling als gids, 

krijgen kunstliefhebbers over de hele wereld nu toch de kans om gratis te genieten van de unieke 

verzameling van meesterwerken van Van Eyck. De komende weken volgen nog gelijkaardige 

initiatieven rond Breugel, Rubens en andere grote namen. De virtuele rondleiding in het MSK gaat 

https://cdn.flxml.eu/lt-2167736518-2fe7969e3ac2b92a4fb2f327e4fdf707b3364ceb52a165e7


vanavond om 19u in première via Facebook Première. Al meer dan 14 000 kunstliefhebbers 

schreven zich in voor de rondleiding en het aansluitend vragenuurtje met curator Frederica Van 

Dam.  

 

Het MSK in Gent moest enkele weken geleden net als alle andere musea de deuren sluiten door de 

coronamaatregelen. Om de duizenden kunstliefhebbers van over de hele wereld niet in de kou te 

laten staan, slaan het MSK en Toerisme Vlaanderen de handen in mekaar en lanceren ze het ‘Stay At 

Home Museum’. Dit project brengt de unieke tentoonstelling rond Van Eyck virtueel naar de 

huiskamer van de mensen. 

 

“De wereld had dit jaar een afspraak met het genie Jan Van Eyck. De wereldpers was unaniem lovend 

over de tentoonstelling en over de stad Gent. We mogen terecht trots zijn op wat we verwezenlijkt 

hebben. Maar voor een pandemie, moet ook de beste organisatie buigen. Hoewel? Als de wereld niet 

naar Van Eyck kan komen kijken, sturen we Van Eyck virtueel de wereld in. Dankzij het ‘Stay At Home 

Museum’ project van Toerisme Vlaanderen en zijn museumpartners, kunnen we kunstliefhebbers van 

over de hele wereld in contact brengen met de grootmeester. ‘Van Eyck, een optical revolution’ wordt 

een digitaal visitekaartje voor Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.  

 

"Toen we van Toerisme Vlaanderen de vraag kregen om mee te werken aan dit initiatief waren we 

hier uiteraard onmiddellijk toe bereid. ‘Stay At Home Museum’ maakt een virtueel bezoek aan "Van 

Eyck. Een optische revolutie" mogelijk: hiermee krijgen kunstliefhebbers van over de hele wereld de 

kans om rondgeleid te worden tussen de unieke meesterwerken, waaronder meer dan de helft van de 

nog gekende werken van de grootmeester zelf,” zegt Gents schepen van cultuur Sami Souguir. 

 

“Ook al kunnen we mensen gezien de huidige situatie niet fysiek samenbrengen om van ons erfgoed te 

genieten, dat betekent geenszins dat we onze passie voor ons erfgoed niet meer kunnen delen met de 

wereld”, vult CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen aan. “Integendeel, het ’Stay At Home 

Museum‘ blijft mensen wereldwijd verbinden rond hun passie voor onze Vlaamse Meesters. 

Kunstliefhebbers over de hele aardbol stappen tegelijkertijd virtueel onze topmusea binnen.” 

 

Van Eyck-expert en co-curator Till-Holger Borchert loodst de kijkers door deze unieke virtuele 

rondleiding. Aansluitend op de première beantwoordt MSK-expert Frederica Van Dam ook 

inhoudelijke vragen over de tentoonstelling. Mensen die de prèmiere hebben gemist, krijgen uiteraard 

achteraf de kans om de virtuele rondleiding volledig te herbeleven via Youtube. 



 

De virtuele rondleiding in het MSK vormt de aftrap van het ‘Stay At Home Museum’, maar daar blijft 

het niet bij. “Zolang de kunstliefhebbers in hun kot moeten blijven, zullen we hen via Toerisme 

Vlaanderen en zijn partners rondleiden in telkens een ander topmuseum”, zegt Vlaams minister van 

Toerisme Zuhal Demir. 

 

Naast de virtuele Van Eyck tentoonstelling staan de komende weken ook tentoonstellingen van 

Bruegel (woensdag 15 april om 19u), Rubens (woensdag 22 april om 19u) en andere grote namen op 

het programma. Met deze actie wil Toerisme Vlaanderen potentiële bezoekers van over de hele 

wereld tijdens maar ook na de coronacrisis blijven warm maken voor de Vlaamse Meesters. 

 

De virtuele rondleiding in het MSK gaat vanavond om 19 uur in première via Facebook Première. 

Kunstliefhebbers kunnen zich nog altijd aanmelden voor de rondleiding en het aansluitend 

vragenuurtje met MSK-expert Frederica Van Dam. 
 

   

Aanmelden voor de rondleiding en 

aansluitend vragenuurtje 

www.facebook.com/flemishmasters 

 

Meer info voor de pers 

Stef Gits – woordvoerder Toerisme 

Vlaanderen 

stef.gits@toerismevlaanderen.be 

0486 22 67 95 

 
  

Over de expo “Van Eyck: een optische revolutie” 

Wereldwijd zijn er van Jan Van Eyck slechts een twintigtal werken bewaard gebleven. Zeer 

uitzonderlijk reisde een substantieel aantal naar het Museum voor Schone Kunsten te Gent, waar ze 

getoond worden naast werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten. www.vaneyck2020.be 

 

Over de Vlaamse Meesters 

Ruim 250 jaar lang, van de 15e tot ver in de 17e eeuw, was Vlaanderen in West-Europa een boegbeeld 

voor schone kunsten en de inspiratiebron voor bekende kunstbewegingen uit die tijd: de Vlaamse 

primitieven, de renaissance en de barok. Kunstenaars stonden er bekend om hun vakmanschap, 
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creativiteit en technische innovaties en maakten van het al rijke en verstedelijkte Vlaanderen een van 

de meest geraffineerde cultuurgebieden, met indrukwekkende realisaties in kunst en architectuur. 

www.vlaamsemeesters.be 

 

Over Toerisme Vlaanderen 

Dit agentschap binnen de Vlaamse overheid is een officiële toeristische organisatie bevoegd voor 

Vlaanderen. De organisatie zet zich in voor de duurzame ontwikkeling en promotie van het toerisme 

naar en in Vlaanderen, met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn (voor 

de inwoners van Vlaanderen). www.toerismevlaanderen.be  
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