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Een optische revolutieEen optische revolutie
Koop nu je ticket in 
voorverkoop en betaal 
maximaal 25 euro
Met dit ticket kan je in 2020 de 
Gentse musea* met korting bezoeken.

   De tentoonstelling is 7 dagen 
op 7 geopend, met elke week 
avondopeningen tot 23 uur. 

   Je ticket geeft toegang op een 
vast tijdstip. Hoelang je je laat 
verwonderen door de kunst, 
kies je zelf. 

   Een gemiddeld bezoek duurt 
ongeveer 1,5 uur. 

   De meertalige audiogids voor 
volwassenen en kinderen is 
inbegrepen in de ticketprijs.

Hou ook onze agenda in het oog waar 
je alle randactiviteiten terugvindt: 
van creatieve workshops, activiteiten 
voor blinden en slechtzienden, 
tot theatervoorstellingen voor 
kleuters. En uiteraard hoort er bij de 
tentoonstelling ook een meertalige 
catalogus en een tentoonstellingsgids, 
te koop vanaf de opening.

Beleef ‘Van Eyck’  
exclusief

Je kan ook kiezen voor een bijzondere 
avond in het museum: een bezoek aan 
de tentoonstelling waarbij je na afloop 
kan genieten van een receptie of een 
walking dinner. Daarnaast zijn er diverse 
formules mogelijk voor partnerships en 
privénocturnes op maat. Alle details vind 
je terug op www.vaneyck2020.be

   Voor praktische vragen over 
je tentoonstellingsbezoek kan 
je terecht op +32 (0)9 210 10 75 of  
info@vaneyckexpo.be

*  De Gentse musea zijn: De wereld van Kina, 
Huis van Alijn, Industriemuseum, Museum 
Dr. Guislain, Sint-Baafsabdij, Sint-Pietersabdij, 
S.M.A.K., Design Museum en STAM.

Koop nu je ticket 
op vaneyck2020.be

Deze tentoonstelling is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met:

01.02.20–30.04.20
vaneyck2020.be

Fernand Scribedreef 1
9000 Gent, België
mskgent.be

Samenstelling van 
de tentoonstelling
Maximiliaan Martens,  
Till-Holger Borchert, 
Jan Dumolyn, Johan De Smet 
en Frederica Van Dam, met 
medewerking van Matthias 
Depoorter

Projectleiding
Johan De Smet (MSK) en 
Ellen Weyns (Stad Gent)

Pers
Soetkin Bruneel
+32 (0)9 323 67 64
+32 (0)476 60 08 96
soetkin.bruneel@stad.gent

Communicatie
+32 (0)9 323 67 10
msk.communicatie@stad.gent

Partnerschappen, trade 
en bedrijfsevenementen
+32 (0)9 323 67 80
+32 (0)9 323 67 62
msk.corporate@stad.gent

in een dynamische context die leidde 
tot een bloeiende luxe-industrie. Nauw 
hiermee verbonden was de invloed van 
het Bourgondische hof en de luxueuze 
hofhouding met Van Eyck als hofschilder 
en vertrouweling. Het is die context, van hof 
en stad, en de mythe en receptie van zijn 
werk die uitvoerig in beeld gebracht worden.

De kern van de tentoonstelling 
wordt gevormd door Van Eycks werken. 
Het Van Eyck-parcours wordt thematisch 
opgebouwd, en beweegt zich tussen open 
panoramische vergezichten en gesloten 
contemplatieve ruimtes, tussen de pracht 
en praal van de zichtbare wereld en ver-
innerlijkte portretten. Een beweging van 
de macro- naar de microkosmos, van de 
laatmiddeleeuwse wereld naar het indi-
vidu. Die ontdekkingstocht is gelinkt aan 
Van Eycks eigen schilderkunstig concept, 
waarin hij afwisselend in- en uitzoomt, 
en micro scopisch en telescopisch zicht 
in  elkaar laat overvloeien.

Internationale  
krachttoer

Meer dan 100 meesterwerken plaatsen 
Jan van Eycks optische revolutie in een 
breder perspectief. Naast zijn werk worden 
uitzonderlijke schilderijen door Italiaanse 
meesters uit de vroege renaissance 
getoond. Het gebeurt zeer zelden dat 
absolute toppers als Benozzo Gozzoli, 
Fra Angelico, Masaccio, Pisanello en 
Domenico Veneziano naast hun Vlaamse 
tijdgenoten te zien zijn. Om de kruisbestui-
ving uit die tijd aan te tonen, komen boven-
dien meerdere media aan bod: schilderijen, 
miniaturen, tekeningen en sculpturen. 

Verschillende schilderijen uit inter-
nationale topcollecties komen voor 
het eerst naar België, of worden voor het 
eerst samen getoond. Klinkende namen 
als de Gemäldegalerie in Berlijn, het 
J. Paul Getty Museum in Los Angeles, het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen, 
de Metropolitan Museum of Art in New York, 
de National Gallery in Londen, de National 
Gallery in Washington, het Philadelphia 
Museum of Art en de Vaticaanse Musea, 
behoren tot de vele bruikleengevers. 
Het resultaat is een unieke tentoonstelling, 
die niemand mag missen!

OMG! Van Eyck  
was here

De tentoonstelling Van Eyck. Een optische 
revolutie betekent het startschot van het 
Gentse, stadsbrede cultureel-toeristische 
jaar OMG! Van Eyck was here. Beeldende 
kunsten, theater, dans, design, mode, 
gastronomie, muziek en zelfs shoppen 
zullen in 2020 een jaar lang baden in 
de sfeer van Van Eyck en de Aanbidding 
van het Lam Gods. De stad zal omgetoverd 
worden tot een echte Van Eyck-stad.

Een nieuw  
bezoekerscentrum

In het najaar van 2020 opent in de 
Sint-Baafskathedraal van Gent het 
nieuwe bezoekerscentrum voor de 
Aanbidding van het Lam Gods, waar de 
originele kerkschatten en moderne 
presentatietechnieken gebruikt worden 
om het verhaal achter het Gentse veelluik 
van de gebroeders Van Eyck te vertellen.

Once in  
a lifetime

Van 1 februari tot 30 april 2020  organiseert 
het Museum voor Schone Kunsten Gent 
(MSK) de grootste Jan van Eyck-tentoon-
stelling ooit. Van deze geniale kunstenaar 
zijn er wereldwijd slechts een twintigtal 
werken bewaard, waarvan zeker de helft 
in het MSK te zien zullen zijn. Samen met 
werken uit Van Eycks atelier, kopieën 
van verdwenen Van Eycks en meer dan 
100 andere topstukken uit de late middel -
eeuwen vertellen zij het verhaal van zijn 
optische revolutie.

Centraal in de tentoonstelling staan 
de gerestaureerde buitenluiken én de 
luiken met Adam en Eva van de Aanbidding 
van het Lam Gods (1432), het absolute 
meesterwerk van Van Eyck. Voor het eerst 
in de geschiedenis wordt buiten de Sint-
Baafskathedraal van Gent een tentoon-
stelling gewijd aan deze revolutionaire 
panelen. Om zo dicht mogelijk bij Van Eycks 
meesterschap te kunnen komen, worden 
de panelen verdeeld over verschillende 
tentoonstellingszalen. Van Eyck. Een 
optische revolutie wordt een absolute 
once in a lifetime-ervaring. 

Nooit eerder konden zoveel Van Eycks 
op één plaats en van zo dichtbij bewonderd 
worden. Bovendien worden er in primeur 
twee gerestaureerde portretten – het 
ene uit Berlijn, het andere uit Londen – 
voor het eerst in al hun glorie aan het 
publiek getoond.

Het genie van  
Jan van Eyck

Jan van Eycks optische revolutie was zo 
baanbrekend dat we kunnen spreken over 
‘voor’ en ‘na’ Van Eyck. De meester perfec-
tioneerde de olieverftechniek en maakte 
zo schilderijen die anno 1430 grensver-
leggend waren. Met zijn ongeëvenaarde 
oog voor details zette hij een nieuwe 
standaard in de schilderkunst neer. Hij 
onderzocht de werking van het licht en 
wist dit op onnavolgbare wijze vast te 
leggen in zijn kunst werken. De kunstenaar 
was zo revolutionair dat na zijn dood zelfs 
de mythe ontstond dat hij de uitvinder van 
de olieverf was. 

Van Eyck maakte portretten waarbij 
enkel de adem ontbreekt, landschappen 
die de wereld tot in het kleinste detail 
tonen, en zette zijn tijdgenoten – en ons 
vandaag – op het verkeerde been met de 
illusionistische weergave van sculpturen. 
Niet voor niets kwamen al in de vijftiende 
eeuw kunstminnende toeristen naar Gent 
om zijn Lam Gods in het echt te bewonde-
ren. Deze tentoonstelling wil bezoekers 
eenzelfde gevoel van bewondering ontlok-
ken zoals Van Eycks tijdgenoten ervoeren 
toen ze zijn werk voor het eerst zagen.

De tentoonstelling
Van Eyck. Een optische revolutie dompelt 
de bezoeker onder in Van Eycks tijd en 
wereld. Zijn optische revolutie werd 
mogelijk gemaakt door een creatief klimaat 
vol gunstige factoren, niet in het minst de 
welvarende economie in de Bourgondische 
Nederlanden. Jan van Eyck, zijn atelier-
medewerkers en opdrachtgevers leefden 

Het Museum voor Schone 
Kunsten Gent (MSK), 
gehuisvest in een iconisch 
gebouw van stadsarchitect 
Charles Van Rysselberghe, 
is het oudste kunstmuseum 
van België. De verzameling 
geeft een rijk en gevarieerd 
beeld van de Vlaamse kunst 
in een internationale context, 
van de middeleeuwen tot de 
eerste helft van de 20ste eeuw. 
De collectie oude meesters 
herbergt topwerken van onder 
meer Jheronimus Bosch, Peter 
Paul Rubens en Anthony van 
Dyck. Het zwaartepunt ligt 
echter bij de beeldende kunst 
van de 19de en 20ste eeuw. 

Aan de hand van een 
gevarieerde verzameling 
schilderijen, beelden en werken 
op papier kan je kennismaken 
met romantici, impressionisten, 
expressionisten en moder-
nisten als Théodore Géricault, 
Emile Claus, Auguste Rodin, 
James Ensor, George Minne 
en René Magritte.

Een veelzijdig programma 
met lezingen, rondleidingen, 
ateliers en andere activiteiten 
zet de museumdeuren open 
voor iedereen. Daarbij maken 
de museumbibliotheek, de 
shop en brasserie Mub’art het 
museum tot een levendige, 
gastvrije en inspirerende plek, 
gelegen in het Citadelpark en 
vlakbij het S.M.A.K.

Wordt verwacht

Jules De Bruycker, 
 tekeningen 24.10.2020
 24.01.2021
Naar aanleiding van de 150ste 
verjaardag van Jules De 
Bruycker (1870–1945) brengt het 
MSK dit najaar een tentoonstel-
ling gewijd aan de tekeningen 
van deze Belgische kunstenaar. 
Het museum put hiervoor uit de 
eigen verzameling, aangevuld 
met zelden getoonde teke-
ningen uit privé- en openbare 
collecties. Als virtuoos tekenaar 
liet De Bruycker zich  inspireren 
door het volkse – en vaak 
zonderlinge – leven op straat, 
in het theater en op markten in 
de oude Gentse binnenstad na 
1900 dat hij op een wervelende, 
expressieve en bij momenten 
fantasmagorische wijze in 
beeld bracht. 
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