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Expo in De Krook toont unieke collectie
filmposters

In De Krook kunnen liefhebbers nog tot 29 oktober 2021 genieten van de mooiste

filmposters van de collectie van Archief Gent, die in totaal zo'n 9.000 exemplaren

telt. Het gaat om een van de grootste collecties in België. De expo Gent Filmstad

brengt enkele parels van de periode 1938-1961 samen.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


De expo is een samenwerking met Ugent en KULeuven en toont affiches die het publiek naar de

zalen moesten lokken in de periode van 1938 tot 1961. De kleurrijke afbeeldingen, dynamische

letters en opvallende composities springen meteen in het oog. Dankzij het kader en de

titelstrook wist het publiek ook wanneer en waar elke film werd vertoond. Van Ciné City tot

Ciné Royal, dankzij de vele filmzalen in het Gentse was er voor elk wat wils.

Met dank aan de politie
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Archief Gent bezit een van de grootste publieke collecties van Belgische filmaffiches, en dat is

vooral te danken aan de stedelijke politie. Door een politiereglement uit 1856 moest er voor elke

affiche die in Gent werd aangeplakt een exemplaar op het hoofdbureau van de politie aan de

Poeljemarkt belanden. Daar kregen de affiches een datumstempel. In de jaren 70 werden de

affiches overgedragen aan het stadsarchief.

Van 2018 tot 2021 werden alle filmposters verpakt, geïnventariseerd,

beschreven en gedigitaliseerd door een team van vrijwilligers, stagiairs en archiefmedewerkers.

Van de 9.000 exemplaren zijn er al 8.500 te vinden op de Beeldbank Gent, de rest wacht nog op

een conservatiebehandeling. De mooiste filmposters worden nu getoond in de expo.

Het archief bezit een unieke collectie affiches. Dankzij het harde werk van
medewerkers, stagiairs en vrijwilligers kan de collectie nu worden ontsloten en
onderzocht.
— Filip Watteeuw, schepen voor Archief

https://beeldbank.stad.gent/index.php/search?q%5B%5D=filmaffiches&q%5B%5D=&csid=613614d0c36d3&view=&limit=&sort=OriginalFilename_ASC&per_page=0&sd=&ed=


Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 54 07, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie over de expo
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Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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