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MSK op zoek naar schilderijen Albert Baertsoen
uit privécollecties

Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) gaat op zoek naar onbekende

werken van de Gentse schilder Albert Baertsoen (1866-1922). Het MSK zet de

kunstenaar in de kijker tijdens het Feestjaar, van september 2022 tot september

2023. Dan bestaat het oudste museum van België maar liefst 225 jaar.

Van september 2022 tot september 2023 viert het MSK feest. Het museum bestaat dan 225

jaar, de vriendenvereniging van het museum blaast 125 kaarsjes uit. Met een jaar vol

tentoonstellingen, buurtactiviteiten en evenementen zoomt het museum in op zijn lange

geschiedenis. Komend voorjaar wordt het volledige programma bekendgemaakt.
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Als opener voor het Feestjaar trekt het MSK voluit de Gentse kaart. In samenwerking met de

Universiteit Gent zet het met een expo de schilder, tekenaar en graficus Albert Baertsoen (1866-

1922) in de kijker: telg uit een Gentse fabrieksfamilie en een van de belangrijkste spelers in de

Belgische en internationale kunstscene van het fin de siècle. Door tijdgenoten werd Baertsoen

ook wel ‘le peintre de Gand’ genoemd vanwege zijn opmerkelijke liefde voor Gent.

De tentoonstelling opent op 3 september 2022. Er valt dus geen tijd te
verliezen. Het MSK heeft zelf 33 werken van Albert Baertsoen, maar van heel
wat van zijn schilderijen en tekeningen is niet geweten waar ze zich vandaag
bevinden. Misschien zijn er wel Gentenaars die een Baertsoen hebben als
familiestuk of in een collectie? Via een tijdelijk bruikleen kan iedereen dan
meegenieten. 
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Wie schilderijen en tekeningen van Baertsoen heeft, kan contact opnemen met dr. Johan De

Smet, hoofd tentoonstellingen van het MSK en co-curator van de tentoonstelling, via

johan.desmet@stad.gent of 0473 65 88 52, discretie gegarandeerd.

Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Bevoegd

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