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Nieuwe expo ‘Drie eeuwen grafische industrie’
in het Industriemuseum

Het Gentse Industriemuseum staat opnieuw een stapje verder in zijn

totaalmetamorfose. In het weekend van 4 en 5 mei 2019 opent het museum de

permanente tentoonstelling ‘Drie eeuwen grafische industrie’, die je meeneemt

naar de drukkerijen van weleer.

Na het typische zaagtanddak dat werd vernieuwd in 2016, de naamsverandering van MIAT naar

Industriemuseum in 2018 en de opening van een nieuwe hoofdtentoonstelling in datzelfde jaar,

gaat het Gentse Industriemuseum opnieuw een stapje verder. De vierde verdieping van het

museum, waar tot voor kort slechts een klein gedeelte gewijd werd aan het drukatelier, komt

voortaan volledig in het teken te staan van de grafische industrie.

⏲



De nieuwe tentoonstelling ‘Drie eeuwen grafische industrie’ dompelt je onder in de drukkerijen

van weleer, van 1750 tot vandaag. Fascinerende foto’s, knap drukwerk, sierlijke letters en

imposante drukpersen laten je proeven van de grafische (r)evoluties van de voorbije eeuwen. Je

kan er niet enkel kijken, maar ook doen. Doorheen de tentoonstelling maak je je eigen minizine.

Gaandeweg geraak je zo wegwijs in letterontwerp, kleurenmenging en druktechnieken.

'Regelmatig zal je ook gepassioneerde vakmensen en vrijwilligers op een van
de maakplekken van de nieuwe drukkerijafdeling vinden. Ze demonstreren er
diverse druktechnieken en –machines. Die vrijwilligersgroep is al jarenlang
een enorme troef voor het Industriemuseum. Ze onderhouden niet enkel de
oude drukpersen, maar vakmensen geven er ook kennis door aan jonge
grafici, waardoor het immateriële erfgoed niet verloren gaat.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

'Dit is alweer een heuse sprong vooruit in de grote vernieuwingsoperatie die
het museum momenteel doorstaat. We hopen zo nóg meer bezoekers en
toeristen warm te maken voor een bezoek aan ons toch wel monumentale
fabrieksgebouw en hen kennis te laten maken met het fabrieksleven door de
eeuwen heen. Een innemend verhaal.'
— Ann Van Nieuwenhuyse, directeur Industriemuseum

Typemachines en schrapkunst in de stad

Wie deze week door Gent kuierde, zag wellicht al krijtafbeeldingen van typemachines opduiken

met daarbij poëtische schrapkunst. Die typemachines blijken nu een knipoog te zijn naar de

nieuwe drukkerijafdeling van het Industriemuseum. De guerrillacampagne met de

typemachines en de schrapkunst werd georganiseerd in samenwerking met 'Wat met de

koekjes'.

Opening tijdens Drukfestival

De expo wordt geopend tijdens het weekend van 4 en 5 mei 2019, tijdens een heus Drukfestival.

Er zijn tal van drukworkshops, randanimatie en natuurlijk ook rondleidingen doorheen de

vernieuwde afdeling. De toegang is gratis.

Lees hier meer over de expo en het programma van het Drukfestival

https://www.industriemuseum.be/nl
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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.

Contact

Hannelore De Craene, communicatie Industriemuseum, tel. 09 323 65 33, e-mail

hannelore.decraene@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,
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