
Volumestudie eerste stap voor een nieuw
S.M.A.K.

Het S.M.A.K. organiseert heel wat tijdelijke tentoonstellingen, maar door

onvoldoende expositieruimte blijven veel topstukken meestal verborgen voor het

publiek. De Stad Gent liet een volumestudie maken voor de ruimtelijke

toekomstscenario’s voor het het S.M.A.K.

 



Momenteel beschikt het S.M.A.K. over een uitgebreide en toonaangevende collectie

hedendaagse kunst, maar het museum beschikt niet over genoeg expositieruimte om de eigen

collectie permanent tentoon te stellen. Dit wordt opgevangen door de steeds terugkerende

tijdelijke tenoonstelling ‘From the collection’ met een selectie uit de S.M.A.K.-collectie, en met

collectiepresentaties extra muros zoals nu in Les Brasseurs in Luik. Midden maart 2019, twintig

jaar na de opening van het S.M.AK. organiseert het museum ook een grote expo met 200

werken uit de vaste collectie. Zes maanden lang zullen bezoekers dan kunnen genieten van een

tentoonstelling met absolute topwerken, maar ook een aantal verborgen parels die de collectie

van het S.M.A.K. werkelijk uniek maken. De Stad Gent en het S.M.A.K. willen in de toekomst

permanent ruimte maken om de collectie aan het publiek te laten zien.

 

Volumestudie

Uit een collectie van meer dan 2000 werken selecteerde het S.M.A.K. de 500 belangrijkste

kunstwerken. Deze kunstwerken vormen het vertrekpunt voor de ontwikkeling van ruimtelijke

toekomstscenario’s voor het S.MA.K. Voor elk van deze werken werd omschreven hoe ze

opgesteld zouden moeten worden om echt tot hun recht te komen. Het gaat immers niet alleen

om vierkante meters, maar ook om volume, om afstand die de bezoeker van een werk moet

kunnen nemen, en witruimte rond een werk. Het architectenbureau OYO, dat de opdracht kreeg

om de volume- en haalbaarheidsstudie uit te voeren, berekende dat om de huidige werking te

behouden en tegelijk de topstukken (semi)permanent te presenteren het S.M.A.K. bijna zou

moeten verdubbelen in oppervlakte en volume.  

 

Ruimtelijke toekomstscenario’s

De volumestudie moest rekening houden met heel wat verschillende stedenbouwkundige en

erfgoedcomponenten. Het S.M.A.K. staat niet op zichzelf maar zit in een gebouwencluster met

de Floraliënhal, het ICC en het Kuipke. Bovendien ligt het in het beschermde Citadelpark

waarvoor de ontwerpgrammatica in 2013 werd vastgelegd. 

 



In de ontwerpgrammatica werden drie scenario’s voor het S.M.A.K. voorgesteld: behoud,

uitbreiding en nieuwbouw. Deze drie opties van behoud, uitbreiding en nieuwbouw werden in

de studie gekoppeld aan vier ruimtelijke modellen. Er werden in totaal negen varianten

onderzocht. Het was niet de bedoeling om een keuze te maken uit één van de varianten. Het was

wel de bedoeling om de grenzen en mogelijkheden waarbinnen een ontwerper in de toekomst

kan werken, maximaal te verkennen. Er worden verschillende bouwzones onderzocht

(kopgebouw, ondergronds, Floraliënhal) om op die manier een bouwenveloppe te definiëren

waarbinnen het verruimde programma van 205.500 m³ moet onder gebracht worden.

Aangezien geen van deze bouwzones voldoende volume biedt voor het volledig programma,

moet bij de concrete uitwerking van een architectuurontwerp een slimme combinatie worden

gezocht met beschikbare ruimte bovengronds, ondergronds en in de Floraliënhal.

 

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een ontwerp voor de verdere ontwikkeling van het ICC

en de Floraliënhal en loopt een studie over de logistieke samenhang tussen de verschillende

gebouwen in de cluster. De volumestudie en de scenario’s die onderzocht werden geven een

goed kader waarop een ontwerpopdracht voor de vernieuwing van het S.M.A.K. zou kunnen

gebaseerd worden.  

 

“Deze studie is een belangrijke eerste stap in de realisatie van een nieuw
S.M.A.K. De collectie volwaardig tot zijn recht laten komen zal een
ongelooflijke meerwaarde betekenen voor de culturele uitstraling van onze
stad. Dat is een droom die ik graag werkelijkheid wil zien worden.” 
— Annelies Storms, schepen van cultuur

 

“Bij deze volumestudie stond de kunst centraal. Voor elk werk werd bekeken
welk soort ruimte het nodig heeft. Dat maakt deze studie uniek en waardevol.
De essentie is de collectie, niet het gebouw er rond. Zeer graag zou het
S.M.A.K. Joseph Beuys, Berlinde De Bruyckere, Lois Weinberger, Michaël
Borremans, Raoul De Keyser, enz. een eigen zaal geven in een nieuw
S.M.A.K.. Door een ensemble van 1 kunstenaar samen te brengen kan je de
bezoekers ook een ander verhaal brengen.”
— Philippe Van Cauteren, directeur S.M.A.K.



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.

Contact

Lien Braeckevelt, pers & communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 911 821, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
mailto:schepen.taeldeman@stad.gent
mailto:schepen.storms@stad.gent
mailto:lien.braeckevelt@stad.gent
http://www.stad.gent/



