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Ruim 31.000 bezoeken voor Museumnacht
Gent

Bezoekers in Museum Dr. Guislain tijdens de performance van Babenko, De Wachter en
Pawlowski.
De dertiende Gentse Museumnacht klokte af op 31.328 bezoeken, een sterk
resultaat. Het record van de topeditie van vorig jaar (38.022 bezoeken) blijft
overeind, maar er waren meer bezoekers dan alle jaren daarvoor. De
Kindermuseumnacht in STAM kreeg 755 jonge bezoekers over de vloer.
Tien musea openden op donderdag 5 december 2019 na zonsondergang gratis hun deuren voor
het grote publiek. De nieuwe Kunsthal Gent maakte voor het eerst deel uit van het parcours, en
vanop de vijfde verdieping van het Industriemuseum kon je met een death ride naar beneden
duiken.

'Museumnacht biedt elk jaar de gelegenheid om in een nachtelijke, feestelijke
sfeer te genieten van de vaste en nieuwe expo’s in Gent. Daarnaast pakken de
musea uit met een sfeervol programma vol performances, uitdagende
opdrachten, muziek, experimenten, streetfood en andere verrassingen.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Grootste trekpleisters
De Sint-Pietersabdij, S.M.A.K. en MSK waren de grootste trekpleisters deze Museumnacht. De
expo 'Circle of Life' van Lieve Blancquaert in de Sint-Pietersabdij was een opvallende hit met
4.571 bezoekers. Je kon er ook je jawoord oefenen in een heus Las Vegas-trouwprieeltje (zie
foto's). Vorig jaar lokte de expo 'Lang leve de muziek' er 4.277 bezoekers. Het MSK blikte
vooruit naar 2020 en maakte 4.012 mensen warm voor de grootste Van Eyck-tentoonstelling
ooit, die start op 1 februari 2020. Omwille van de voorbereidingen was alleen de vaste collectie
toegankelijk. In 2018 kon MSK tijdens de Museumnacht met de tentoonstelling 'Dames van de
barok' nog rekenen op 5.439 bezoekers.

In S.M.A.K. genoten deze Museumnacht 4.658 mensen van het werk van Ciprian Muresan,
Ronny Delrue en Nashashibi/Skaer en van de feestelijke sfeer in de inkomhal. Dat is iets
minder dan de overrompelende 6.706 bezoekers van vorig jaar. Het Industriemuseum trok
2.813 bezoekers met de vernieuwde drukkerijafdeling en de death ride, een mooie stijging ten
opzichte van vorig jaar, toen het museum afklopte op 2.761 bezoekers. Daarnaast genoten 3.708
bezoekers van de nieuwe expo's en de performance van Babenko, Mauro Pawlowski en Dirk De
Wachter in Museum Dr. Guislain.

Voor elk wat wils

Het STAM begon met een succesvolle Kindermuseumnacht. Tussen 16 en 20 uur genoten tal
van kinderen van de nieuwe expo Ondergronds. De expo kreeg maar liefst 3.676 mensen over
de vloer. Ook Huis van Alijn lokte veel nieuwsgierigen. Het museum werd in het kader van de
nieuwe expo Mijn Legerdienst omgetoverd tot kazerne Alijn. Bezoekers konden langsgaan bij de
legerarts en pompen op de beats van de dj en de drilinstructeur. Veel mensen kwamen met een
fris geschoren legerkapsel naar buiten. Nieuwkomer Kunsthal Gent pakte uit met een
goedgevuld programma en kon op 1.200 bezoekers rekenen. In de performance Wear your
words gingen honderden mensen aan de slag met teksten op T-shirts, sokken en andere
kledingstukken. Design Museum Gent pakte uit met de nieuwe expo Off the grid en een
experiment van printerscollectief Topo Copy. De Wereld van Kina verwende het publiek met
een mooie performance 'De mens, een beest!'. Amuseevous zorgde voor een felgesmaakte
afsluiter van formaat in Charlatan.

Voor sfeerbeelden kan je terecht op de Facebookpagina van Museumnacht Gent
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OVER STAD GENT
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