
Jeugdboekenmaand over wetenschap en techniek
brengt illustrator Peter Goes naar het MIAT

De Jeugdboekenmaand, een initiatief van Iedereen Leest, zet dit jaar ‘Wetenschap
en Techniek’ in de kijker. De thema’s hebben ook in het MIAT een centrale plaats.
Illustrator Peter Goes, die voor het campagnebeeld een juichende robot tekende,
verblijft van 12 tot 16 maart 2018 in residentie in het MIAT. Zijn atelier installeert hij
in de historische drukkerij van het museum.

Peter Goes in residentie in de historische drukkerij van het
MIAT



Peter Goes zal zijn atelier tijdelijk verhuizen naar de historische drukkerij van het
museum. Daar laat hij zich inspireren door de drukpersen, de typische geur van drukinkt
en de drukkers zelf. Hoewel hij het liefste werkt met zijn computer en tekenscherm, gaat
hij nu de uitdaging aan om een affiche te ontwerpen die hij zelf zal drukken op de
drukpersen uit de museumcollectie. Dat is een hele uitdaging voor iemand die niet
vertrouwd is met de historische machines. Zeker voor een pietje-precies als Peter. Hij is
gewend om zijn werk bij de minste twijfel snel en gemakkelijk aan te passen. Dat laten
de historische drukmachines niet toe. Maar zoals hij het zelf zegt:

‘De meest uitdagende opdrachten zijn diegene die ik mijzelf opleg. Ik maak het mij
niet gemakkelijk in wat ik wil en wat ik voor ogen heb. Ik begin altijd aan de voet
van een enorme berg werk, waar ik mij dan met vallen en opstaan langzaam naar
boven weet te werken. Het uiteindelijke resultaat staat soms ver van wat ik voor
ogen had, maar dat maakt het dan weer spannend.’

— Peter Goes, illustrator 

Wetenschap en techniek in het MIAT

Techniek prikkelt de verbeelding. Het MIAT zet daarom sterk in op het visualiseren van
allerlei textiel- en druktechnieken. Zo brengen museummedewerkers dagelijks de
textielmachines aan het draaien. Bijzonder indrukwekkend en oorverdovend! Ook oud-
drukkers en jonge grafici werken met de druk- en letterzetmachines in de historische
drukkerij van het museum. Het zijn allebei sprekende voorbeelden van een levendig
museum dat techniek centraal stelt.

‘In de toekomst wil het museum zich sterker profileren als leer- en doeplek. Jong
en oud zal hier in een niet-formele en speelse context bijleren over techniek.
Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe leermethodieken die
belangrijk zijn bij het STEM- en maakonderwijs. We willen dat iedere
museumbezoeker de wondere wereld van techniek actief kan ontdekken. Door te
experimenteren en dingen uit te testen.’ 

— Hilde Langeraert, conservator 

Achtergrondinformatie



Peter Goes studeerde animatiefilm aan het Gentse KASK. Daarna werkte hij als
zelfstandig illustrator voor verschillende communicatiehuizen. Nu maakt hij
prentenboeken voor jong en oud, waarbij hij de wetenschappen niet schuwt. Of het nu
onze geschiedenis van oerknal tot iPod betreft, of een overzicht van alle waterlopen, zijn
illustraties zijn steeds erg gedetailleerd en voorzien van een uitgekiend kleurenpallet. Een
feest voor het oog.

Zijn eerste eigen boek ‘Tijdlijn, een reis door de geschiedenis' is samen met het doeboek
tijdelijk te koop in de museumshop van het MIAT. Ook zijn affiche, gemaakt tijdens deze
residentie, zal in beperkte oplage te koop zijn in de museumshop.

De Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest.



Praktisch

Peter Goes in residentie in het MIAT (Minnemeers 10, Gent), van 12 tot 16 maart 2018.
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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.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur (woensdag gesloten.) Zaterdag en zondag
van 10 tot 18 uur. Feestdagen en schoolvakanties van 10 tot 18 uur.
Museumtoegang: 6 euro. Reductietarief 4.5 euro, jongeren tot 26 jaar: 2 euro. Jonger dan
19 jaar: gratis.

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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