MSK laat 'schoonvolk!' los in het museum

Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) heeft er een kersvers
jongerencollectief bij. Het museum, dat zich de voorbije jaren steeds meer
ontpopte tot een open plaats voor elke liefhebber van kunst, ging op zoek naar
enthousiaste jongeren die het MSK nog meer laten groeien tot Gentse hotspot. De
groep komt nu voor het eerst naar buiten, onder de noemer 'schoonvolk!'.

Op zoek naar een jongere blik
Het MSK heeft al lang een uitgebreide publiekswerking, met ateliers voor kinderen en scholen,
activiteiten voor groepen van gemengde leeftijden, aanbod voor personen met een beperking of
gespreksgroepen voor wie het Nederlands niet machtig is. Maar na al die jaren ontbrak het nog
steeds aan een werking specifiek voor en vooral met jongeren. Op zoek naar enthousiastelingen
die met een jongere blik konden kijken naar het museum en zijn collectie, lanceerde het MSK
daarom een oproep voor al wie zijn of haar schouders wilde zetten onder een nieuwe
jongerenwerking.

Uit de tientallen aanvragen stelde het museum uiteindelijk een gevarieerde groep van 9
jongeren tussen 16 en 24 jaar samen. Met hun achtergronden in bijvoorbeeld toerisme,
beeldende kunst, talen, pedagogie of journalistiek koos het museum voor een zo divers
mogelijke kijk op de zaak. Samen leggen ze dit jaar de basis voor de Gentse jongerenwerking en
bedenken ze activiteiten die het museum nog toegankelijker kunnen maken voor hun
leeftijdsgenoten. De groep koos met een Gentse knipoog voor de naam 'schoonvolk!'. In hun
eigen woorden:

'Schoonvolk! is het kersvers jongerencollectief van het Museum voor Schone
Kunsten (MSK): schoon, jong volk dat staat te springen om de wereld een
schop onder haar kont te geven, de slapende mens wakker te schudden en te
bewijzen dat er op schone kunsten geen stof hoeft te liggen. Fris, pasgeboren
en vol goesting, met een oog voor oude kunst en een neus voor nieuwe
ideeën.'
— Jongerencollectief 'schoonvolk!'

De bedoeling is dat deze kerngroep kan blijven groeien en evolueren, om steeds een
enthousiaste vinger aan de pols te houden bij wat er leeft bij de jongere kunstliefhebber en
vooral bij de jongere nog-niet-museumbezoeker.

Yoga in het museum
De groep kwam voor het eerst naar buiten tijdens het culturele evenement Tumultingent, dat de
Gentse studentenradio op 2 mei 2018 organiseerde in De Krook. Daar toonden ze hun eigen kijk
op de Gentse collectie aan de hand van 'art memes' en vroegen ze de jonge bezoekers meteen
wat zij van het museum verwachten.
Op maandag 14 mei 2018 organiseert schoonvolk! ook haar eerste activiteit in het museum zelf.
’s Avonds kan men middenin het plantaardige kunstwerk ‘Metafloristiek’ deelnemen aan een
workshop Hatha Yoga voor beginners. Er wordt gewerkt op ademhalingstechniek, yogaposes en
de workshop eindigt met een korte inleiding tot meditatie. Want welk beter kader dan een
verduisterde museumzaal om lichaam en geest helemaal op elkaar af te stemmen!

Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger, Metafloristiek (MSK Gent)

Yoga-workshop praktisch
Wanneer: maandag 14 mei 2018 van 18 tot 19.30 uur
Kostprijs: 4 euro voor jongeren tot en met 24 jaar; 7,5 euro boven 24 jaar
Kom in losse kledij en breng graag een eigen matje mee. Heb je geen matje? Laat dit dan
weten bij je inschrijving.
Reserveren kan via een mail naar msk.educatie@stad.gent. Vermeld bij reservatie je
geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
Informatie
Lies Ledure, publiekswerking MSK, tel. 09 323 67 07, e-mail lies.ledure@stad.gent
Volg de groep op facebook.com/schoonvolkmsk
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

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
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