
Het MIAT geeft unieke inkijk in lichtcollectie

Tijdens het Lichtfestival creëert de Berlijnse kunstenaar Mader Wiermann een
poëtisch spel van licht en geluid op de gevel van het MIAT. Diezelfde periode geeft
het MIAT de bezoeker een ongeziene inkijk in zijn collectiewerking. Van 1 februari
tot 22 juli 2018 toont het zijn uitgebreide lichtcollectie in een open depot.

Berlijnse kunstenaar doet fabriekspand bewegen

Het MIAT is dit jaar een stop op het parcours van het Lichtfestival. Door de videoprojectie
van lichtkunstenaar Mader Wiermann lijkt het industriële pand, waarin het MIAT gevestigd
is, helemaal te bewegen. Het poëtische spel van licht en geluid wekt de illusie dat de
muren en plafonds verschuiven. Van boven naar beneden en van links naar rechts. Ze
maken de virtuele ruimtes groter of kleiner, en grote bollen vullen de leegtes willekeurig
op, om daarna met grijptangen weer te verdwijnen. Het gebouw lijkt continu in
verandering, alsof de machinerie die het bestuurt, wordt blootgelegd.



'Tijdens deze editie van het Lichtfestival zetten we sterk in op samenwerking met
Gentse partners. Terwijl men 's avonds kan genieten van het lichtkunstwerk op de
gevel van het MIAT, kan men overdag - en nog tot en met de Gentse Feesten -
een kijkje nemen in het open depot van het MIAT met zijn indrukwekkende
lichtcollectie. Ook Gentse jongeren werkten mee met hun eigen artistieke
installatie. Het Lichtfestival is er door en voor alle Gentenaars!'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur en Evenementen

Collectiewerking in de kijker

Een museum en zijn collectie, het lijkt een evidentie. Maar wat gebeurt er allemaal achter
de schermen? Door de werking van het collectieteam in de kijker te plaatsen, wil het
MIAT de bezoeker laten kennismaken met het uitgebreide werk van het collectieteam.
Dat gaat van de registratie, inventarisatie en studie van de objecten tot het
schoonmaken, fotograferen en inpakken.

'Het ‘Open depot: collectie licht’ is enerzijds een werkplek voor onze
collectiemedewerkers en anderzijds een toonplek voor het publiek.Ter
voorbereiding van de verhuis van de collectie van het MIAT naar het nieuwe
erfgoeddepot namen we alle deelcollecties onder de loep. Het Lichtfestival was de
perfecte aanleiding om de lichtcollectie van het museum in de kijker te zetten.'

— Ann Van Nieuwenhuyse, directeur MIAT

Voor ‘Open depot: collectie licht’ selecteren collectiemedewerker Michel Delabarre en
verzamelaar Antoon Devogelaere enkele bijzondere stukken uit de omvangrijke
lichtcollectie van het museum. Daarnaast toont het MIAT ook affiches, reclames, folders,
productcatalogi en reclamefilms die deze lichtcollectie rijk is.

Sociaal-artistiek lichtproject met acht jongeren

Samen met Groep INTRO en beeldend kunstenaar Nicolas Van Parys creëerden acht
jongeren tussen 15 en 18 jaar een artistieke installatie, waarbij licht de hoofdrol speelt. In
de Kringwinkel kozen ze elk een voorwerp dat hen persoonlijk raakt. Iets waarmee ze
hun eigen verhaal vertellen.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

'Het MIAT is een laagdrempelig museum en wil ontmoeting en dialoog stimuleren.
De collectie en het museumverhaal inspireren mensen tot nieuwe creaties en
ideeën. Dit sociaal-artistiek project met Groep INTRO is daar een mooi voorbeeld
van.'

— Hilde Langeraert, conservator MIAT

Groep INTRO geeft kwetsbare jongeren vorming en begeleiding in persoonlijke
ontwikkelingstrajecten. Samen met de jongeren gaan zij op zoek naar een boeiend en
uitdagend traject.
 

Praktisch

'Open depot: collectie licht', van 1 februari tot 22 juli 2018
Openingsuren: maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur (woensdag gesloten)

Informatie
Sofie De Schampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent
Lien Braeckevelt, pers en communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 91 18 21, e-
mail lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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