
Cathérine Verleysen aangesteld als tijdelijk
museumdirecteur bij MSK

Op 21 maart heeft de raad van bestuur Cathérine Verleysen aangesteld als tijdelijk
museumdirecteur. Zij vervangt Catherine de Zegher die eerder uit haar functie
ontheven werd tot de resultaten van de audit door externen bekend zijn. De raad
van bestuur hoopt dat de rust nu kan weerkeren in het museum en de instelling
zich weer kan richten op haar kerntaken.

Op 7 maart werd in een extra raad van bestuur de terbeschikkingstelling van Catherine
de Zegher aan de AGB Kunsten en Design tijdelijk opgeschort tot na de resultaten van
de audit door externen. Die kwam er na de aanhoudende commotie over de Russische
avant-garde kunstwerken uit de Stichting Dieleghem in bruikleen in het museum.

In een nieuwe raad van bestuur werd Cathérine Verleysen aangesteld als tijdelijk
museumdirecteur.

Cathérine Verleysen kent het MSK door en door: ze werkt al sedert 2002 bij het museum,
eerst als wetenschappelijk medewerker en sinds 2014 als hoofd van de afdeling collectie
en onderzoek. Cathérine Verleysen is afkomstig uit het Antwerpse maar haar studies
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde brachten haar naar Gent. Daarna studeerde ze
verder in Parijs aan de Sorbonne, waar ze een doctoraat in de kunstgeschiedenis
(moderne tijden) behaalde.



Vanaf 2002 werkt ze bij het MSK waar ze tentoonstellingen organiseerde over Gustave
Van de Woestyne (2010), George Minne en Maurice Maeterlinck (2011) en Emile
Verhaeren (2016-2017). Sedert 2017 is ze lid van de pool van experten voor de
advisering van het Cultureel Erfgoeddecreet.

Met het aanstellen van de nieuwe tijdelijke museumdirecteur hoopt de raad van bestuur
nu dat de rust in het museum kan weerkeren en dat de instelling zich opnieuw kan
richten op haar kerntaken. Zo heeft het MSK net de nieuwe tentoonstelling omtrent de
Italiaanse beeldhouwer Medardo Rosso geopend en bereidt het museum zich voor op
het Van Eyck-jaar in het kader van het hefboomproject rond de Vlaamse Meesters van
Toerisme Vlaanderen.

Johan De Smet, hoofd tentoonstellingen in het MSK, zal de leiding nemen over de
grootste en meest ambitieuze Van Eyck-tentoonstelling ooit waarmee het MSK op
aansturen van een internationaal comité van experten en met medewerking van de
Kathedrale Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal, zal uitpakken in 2020. Voor deze
prestigieuze tentoonstellingen zijn ondertussen al heel wat bruiklenen afgesloten.  Deze
tentoonstelling kadert in het Van Eyck-jaar in Gent.
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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.

Lien Braeckevelt, Pers en communicatie kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0486 91
18 21, e-mail lien.braeckevelt@stad.gent
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