
Van Eyck-jaar 2020.  DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020 om 10.30u    Wees op tijd aub

Een optische revolutie’ in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK)

Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent  (Citadelpark)

Beste vrienden, voor het Van Eyck-jaar 2020 in Gent is de belangstelling ENORM. In juni 2019  
hebben nog een gids en 20 tickets kunnen bestellen op  donderdag 6 februari 2020 om 10.30u.  

 “Van Eyck. een optische revolutie”

Wereldwijd zijn er van de Vlaamse Meester Jan van Eyck slechts een twintigtal werken bewaard. 
Zeer uitzonderlijk reist zeker de helft daarvan in 2020 naar Gent, voor de tentoonstelling ‘Van Eyck.

“Van Eyck. een optische revolutie” wordt een absolute unieke ervaring. Centraal in de 
tentoonstelling staan de buitenluiken van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’. Deze werden van 
2012 tot 2016 in het MSK gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 
en keren in 2020 hoogst uitzonderlijk naar het museum terug. De 8 panelen werden immers nog 
nooit in een tentoonstelling getoond. Bovendien worden ze nu voor het eerst in de geschiedenis 
samengebracht met andere werken door Jan van Eyck en zijn atelier.

Het hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse kunst. Van Eyck stak uit
boven zijn tijdgenoten en ontketende een optische revolutie. Met zijn
weergaloze techniek, wetenschappelijke kennis en ongeëvenaarde
observatievermogen tilde hij de olieverfschilderkunst tot ongekende
hoogten en bepaalde de verdere koers van de Westerse schilderkunst.
Nooit eerder had een schilder de realiteit zo tastbaar gemaakt, met
portretten waarbij enkel de adem ontbreekt en landschappen die de
wereld in al haar facetten tonen. Van Eyck zoomt in op de kleinste
details en zoomt dan weer uit bij zijn onvergetelijke panorama’s. De
gidsbeurt duurt 1u30, nadien kan je nog even nagenieten tot 12u30.
Nadien nemen we de tram naar het centrum van Gent waar we om
13u30 gaan lunchen in het Groot Vleeshuis.  Nadien kan je op eigen
initiatief  één van de vele musea bezoeken in de buurt. (Disign
museum, Huis van Alijn, Gravensteen.)   Wij zorgen voor tramtickets
voor wie geen senioren Lijn-kaart heeft.

De prijs bedraagt 35 euro.  Inkom, gids en lunch inbegrepen.

De 20 eerste deelnemers die storten kunnen mee.   Snel storten is de boodschap.   

Dit kan op rekening BE15 7340 0363 9630     VZW IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604
te 1040 Brussel.   Met vermelding : Gent Van Eyck

Voor alle inlichtingen :    Marc Baetens  03 458 02 38  of 0498 25 60 25  marc.baetens1@skynet.be

Tot binnenkort en vriendelijke groeten                                     De Raad van Bestuur  
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