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Voorstelling actie #smakisteklein op vrijdag 26
april 2019 om 10 uur
Graag nodigen we je uit op de voorstelling van de S.M.A.K.-actie #smakisteklein op vrijdag 26

april 2019 om 10 uur op de trappen van het Gentse stadhuis.

Burgemeester Mathias De Clercq, schepen Sami Souguir en schepen Sofie Bracke verwelkomen

je in aanwezigheid van artistiek directeur van S.M.A.K. Philippe Van Cauteren. Zij zullen samen

de actie #smakisteklein voorstellen. Nadien zullen ze de eerste affiches met kunstwerken uit het

depot overhandigen aan enkele handelaars in de buurt van het stadhuis (Bookz&Booze, Maison

M, Moor&Moor en Fallen Angels).

#smakisteklein

Vanaf vrijdag 26 april 2019 zullen passanten bij de Gentse handelaars affiches zien opduiken

met afbeeldingen van kunstwerken uit de S.M.A.K.-collectie, met daarop #smakisteklein.

S.M.A.K. wil in de eerste plaats haar 20-jarig bestaan vieren met alle Gentse ondernemers door

een deel van hun collectie in de etalage te zetten. Letterlijk én figuurlijk. Daarnaast wil S.M.A.K.

ook onderstrepen dat het huidige museum te klein is, waardoor veel werken in het depot blijven

staan en topwerken van onder meer Michaël Borremans, Berlinde De Bruyckere, David

Hammons en Francis Bacon niet te zien zijn op permanente basis.

⏲

Kom meer te weten over #smakisteklein

https://smak.be/nl/nieuws/handelaars-in-gent-doe-mee-aan-actie-smakisteklein?smakisteklein


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.
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