
Industriemuseum opent met Industriefestival

Tijdens het laatste weekend van september gaan de deuren van het

Industriemuseum open voor het grote publiek. De naam 'MIAT' wordt voorgoed

verleden tijd, en een kersverse hoofdtentoonstelling over mensen en machines

luidt meteen een nieuw tijdperk in. De opening van de tentoonstelling zal niet

onopgemerkt voorbijgaan, want op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 kan

iedereen het museum gratis ontdekken tijdens een heus Industriefestival.

Het MIAT wordt Industriemuseum

Hoewel het Industriemuseum een krachtige verderzetting is van het intussen 40-jarige MIAT,

voelt alles er toch erg nieuw aan. Op de voorgevel siert een nieuw, geschilderd logo de

voormalige katoenfabriek. Strakke witte vlaggen wapperen in de voortuin. Het onthaal zit in een

nieuw jasje en op de vijfde verdieping schitteren de collectiestukken als nooit tevoren.



'Na 40 jaar krijgt het MIAT een grondige metamorfose. Het typische
fabrieksdak werd volledig vernieuwd. Dat dak vindt u ook terug in het nieuwe
logo, en met de nieuwe naam 'Industriemuseum' weet u meteen waar het
museum voor staat. Het vertelt het verhaal van mensen en machines en hoe
die de wereld rondom ons veranderden. De nieuwe hoofdtentoonstelling toont
op een toegankelijke, levendige manier iconische stukken als de selfactor uit
de film Daens. Met deze veranderingen toont het museum nu op een
hedendaagse manier een uniek stukje Gentse industriële geschiedenis.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur



'Het doet deugd om deze volgende stap in ons verhaal te zetten. We hebben
met de hele museumploeg twee jaar lang keihard aan deze metamorfose
gewerkt. Onderzoekers, collectiemedewerkers, erfgoedbewakers, de
technische ploeg, publieksmedewerkers, vrijwilligers en onthaalmedewerkers.
Ook van buitenaf kregen we heel wat hulp. Mensen kwamen hun verhaal met
ons delen, anderen schonken objecten voor de tentoonstelling, nog anderen
brachten ons op nieuwe ideeën voor de uitwerking… We zijn vandaag dan ook
fier dat we op deze mooie plek samen een nieuw verhaal kunnen brengen.'
— Ann Van Nieuwenhuyse, directeur van het Industriemuseum

Een mooie plek is het zeker. Het Industriemuseum bevindt zich aan het water op drie minuten

wandelen van de Vrijdagmarkt, in een indrukwekkende textielfabriek. Het panorama is

vermoedelijk een van de mooiste van de stad met zowel een blik op de vele torens in de oude

binnenstad als de imposante fabrieken en schoorstenen van de industriële gordel rond Gent.

Een nieuw verhaal

De nieuwe tentoonstelling onthult de sporen van de industriële geschiedenis en doet dat niet

zoals in de oude schoolboeken, maar op een toegankelijke, levendige manier. 12 mannen en

vrouwen geboren tussen 1660 en 1965 nemen bezoekers mee in een verhaal over mensen en

machines en hoe die de wereld rondom ons veranderden.

'Het verleden wordt opnieuw tot leven gewekt door sprekende beelden,
historische filmpjes, machines en voorwerpen. Het gaat niet enkel om spullen
of gereedschap uit de fabriek, maar ook om persoonlijke bezittingen, zoals de
studentenpet van Adolphe Hebbelynck, de fabriekseigenaar die in 1905 de
katoenspinnerij Desmet-Guequier bouwde, waar het museum tegenwoordig
huist.'
— Hilde Langeraert, conservator van het Industriemuseum



Het bezoek leidt langs vier grote boxen. In elke box zijn drie getuigen aan het woord die

vertellen over hun leven als arbeider, handelaar of ondernemer en tonen hoe het er in hun tijd

aan toeging. In een vijfde box vinden we een gigantische 'selfactor', de machine die ook in de

film Daens een belangrijke rol speelde. Het helse lawaai van de machine werd door muzikant

Flip Kowlier vakkundig verwerkt tot een ritmisch deuntje vol fabrieksgeluiden. De authentieke

klanken werden volledig bewaard, maar een laag effecten geeft de cadans van de machine in het

museum een soort muzikaliteit.

Industriefestival

Zaterdag 29 en zondag 30 september wordt iedereen uitgenodigd op het Industriefestival, het

openingsfestival van het Industriemuseum. Er zal van alles te beleven zijn voor groot én klein.

Het Industriemuseum is een levendig museum en dat zullen bezoekers tijdens het

Industriefestival ook zo ervaren. De oude textielmachines en drukpersen draaien er nog steeds,

dankzij heel wat vrijwilligers. Er worden workshops georganiseerd rond vilten, spinnen,

drukken en tinkeren.

Dat tinkeren gebeurt in een unieke Tinker Studio, een plek in het museum waar bezoekers met

allerhande materialen en technieken aan de slag kunnen. Creatief denken, technische snufjes

uitproberen, knutselen, prutsen… 'tinkeren' dus. Het hele proces is er belangrijker dan het

eindresultaat. Daarnaast is er ook heel wat randanimatie voorzien in het museum en de

museumtuin. Op het programma? Instaprondleidingen, fietstochten, wandelingen,

demonstraties door een echte – jonge – smid, een gezamenlijke zangstonde met Allez,

Chantez… In een ware kermissfeer vindt elk er iets naar zijn zin. Ook de feestmakers van CirQ

zijn van de partij met hun kindverbetermachine en een fijne pop-up quiz.

Kaliesj

Tijdens het Industriefestival wordt in museumcafé Bar Mitte Kaliesj geserveerd. Kaliesj verwijst

naar 'kalissesap', een drankje op basis van zoethout dat de arbeiders vroeger in hun drinkfles

meenamen naar de fabriek. Brouwers FERM en Crabbelaer lieten zich door dit verhaal

inspireren en boksten respectievelijk een Kaliesj kombucha en een Kaliesj biertje in elkaar.

Benieuwd hoe dé frisdrank uit het fabrieksverleden smaakte? Kom dan alvast even proeven.

Praktisch

Industriefestival op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 van 10 tot 18 uur. Gratis.



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.

Het volledige programma vindt u op www.industriemuseum.be

Informatie

Hannelore De Craene, Industriemuseum – communicatie, tel. 09 323 65 11, e-mail

hannelore.decraene@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
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