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KLEINE 
CATAL OGUS
VAN DE COLLECTIE
VAN HET S.M.A.K.
Deze catalogus van het S.M.A.K is voor de grootste
tot de kleinste bezoekers van het museum.

Het samenstellen en schrijven van een
catalogus, ook een kleine, betekent vooral
keuzes maken. Samen met de k
 inderen
van Methodeschool De Buurt ging de
publiekswerking van het S.M.A.K.
deze uitdaging aan. De kinderen bezochten
meermaals de tentoonstelling “Highlights
for a Future” en kozen en argumenteerden
welke kunstwerken volgens hen in deze
catalogus thuishoren. Het is een plezierig
en leerrijk (voor)leesboek met uitdagende

beelden en een paar woorden. Het komt
nog meer tot leven wanneer je samen kijkt.
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We willen dat dit overzicht representatief is voor dé
collectie met meer dan 3000 kunstwerken. Deze catalogus
illustreert 20 jaar ervaring in publiekswerking tot een
boeiende dans met de collectie. Bij welke werken gebeurde
er iets magisch met het kleinste publiek? Er zit een
cadans in het kijkend bladeren. Zoals bij een accrochage
van werken in een zaal aan de muur vonden we het wel
spannend om rekening te houden met het vorige beeld op
een volgende pagina, een volgende letter in ons abécédaire.
Zo is deze kleine catalogus ook een kleine tentoonstelling.

S.M.A.K.: De collectie met (inter)nationale
topwerken uit de Cobra, popart, minimal
art, conceptuele kunst en arte povera wordt
beschouwd als de belangrijkste verzameling
hedendaagse kunst in Vlaanderen en heeft
een uitstraling tot ver buiten de grenzen. Een
selectie van die werken wordt getoond in
wisselwerking met originele, vaak gedurfde
solo- of groepstentoonstellingen. Bijzonder
is dat het museum elke vier maanden een
transformatie ondergaat en telkens andere
kunstwerken toont: je bekijkt er werken van
gevestigde namen of van minder bekende internationale kunstenaars die de toon zetten
binnen de kunst van vandaag.

— Publiekswerking S.M.A.K.
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