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10 Gentse ontwerpers maken
originele ‘225 jaar MSK-cadeautjes’
Nieuw in de museumshop van het MSK: 10 oer-Gentse producten,
speciaal gemaakt voor de 225ste verjaardag van het museum. De
objecten zijn bovendien ook geïnspireerd op de collectie van het MSK.
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Uit de talrijke inzendingen werden uiteindelijk tien Gentse ontwerpers
geselecteerd die effectief aan de slag mochten en wiens producten nu te
vinden zijn in de museumshop. Perfecte timing, de cadeautjesmaand staat
immers voor de deur. Er ligt overigens voor elk wat wils. Zo liet bijvoorbeeld
Elisa Lee zich inspireren door het schilderij ‘Haven. Opus 2' (1926) van Victor
Servranckx om een paar luxueuze oorbellen te creëren; maakte helen b
porseleinen bekers in haar kenmerkende stijl gebaseerd op ‘De kruisdraging’
(ca. 1510) van Jheronimus Bosch en ‘Portret van Prudence De Schepper’
(1910) van Gustave Van de Woestyne; ontwierp de Gentse architecte Griet
Depoorter onder de naam wolvis een sjaal gebaseerd op het grondplan van het
museum en maakte Karen Vande Casteele beschilderde lampen geïnspireerd
op de mozaïeken aan de ingang van het museum. Daarnaast zijn er ook nog
blikken doosjes van Astrid Vandendael, juwelen van Greet Tanghe, kandelaars
en oorknopjes van Joke Bleys, notebooks van Jozias Boone, een herbruikbare
verjaardagskroon van Vladimir lvaneanu en porseleinen tegeltjes van Sabien
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Een greep uit de MSK-verjaardagscollectie in de museumshop @ RV
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