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Teams achter Van Eyck-tentoonstelling winnen
Cultuurprijs Stad Gent 2020

De Stad Gent looft jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een persoon, organisatie of

instelling die uitblinkt in de cultuursector. Dit jaar delen drie teams de prijs.

Samen maakten ze de tentoonstelling 'Van Eyck, een optische revolutie' mogelijk.

De keuze van de jury viel dit jaar op de teams van kunsthistoricus Maximiliaan Martens,

restaurateur Hélène Dubois en het Museum voor Schone Kunsten. Het Gentse schepencollege

bevestigde hen vandaag, donderdag 17 december 2020, als winnaars. De officiële uitreiking

vindt plaats in 2021 op een nog te bepalen datum.
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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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de

De tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ werd door de coronapandemie vroeger

dan gepland beëindigd. Desondanks kon de tentoonstelling met de grootste verzameling

originele Van Eycks ooit rekenen op veel enthousiasme. Als kers op de taart won 'Van Eyck, een

optische revolutie' de prestigieuze Apollo Award voor ‘Exhibition of the Year’.

Aan een dergelijke tentoonstelling gaan jaren voorbereidingen vooraf. Achter
de schermen ontstond een sublieme en unieke kruisbestuiving. Hélène Dubois
en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zorgden eerst voor
de delicate restauratie van het Lam Gods. Het MSK overtuigde musea
wereldwijd om onschatbare meesterwerken uit te lenen. Maximiliaan Martens
zorgde dan weer voor de wetenschappelijke inkleding. 
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Argumentatie van de jury

Het uiteindelijke resultaat van deze samenwerking is de jury niet ontgaan. Daarom werd

besloten om de Cultuurprijs dit jaar uitzonderlijk niet aan een individuele winnaar toe te

kennen. Prof. Dr. Maximilaan Martens, Hélène Dubois samen met haar team en het volledige

team van het MSK werden daarom samen tot laureaat van de Cultuurprijs Stad Gent 2020

uitgeroepen. Met de Cultuurprijs gaat een som van 2.500 euro gepaard.
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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. Meer info via www.stad.gent.
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