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Persbericht

TENTOONSTELLING KUNSTEDITIES IN TER POSTERIE
‘Kunstedities-Vrienden v/h S.M.A.K.’ is de tweede tentoonstelling hedendaagse kunst in
Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie. Je kan er van 29 maart tot en met 5 mei 2019 terecht

voor een gratis tentoonstelling met werk van gerenommeerde hedendaagse kunstenaars.
Kunstedities-Vrienden v/h S.M.A.K. komt als een soort spin-off van het S.M.A.K. naar
Roeselare. In Ter Posterie vormen een 50-tal kunstedities van internationaal erkende
kunstenaars, een mini-labyrint van de hedendaagse kunst.
Er is werk van onder andere John Baldessari, Louise Bourgeois, Gerhard Richter, Berlinde
De Bruyckere, Lili Dujourie, Adrian Ghenie, Luc Tuymans, Gilbert & George, Marlene
Dumas, Marina Abramovic, Dirk Zoete ...
De tentoonstelling in het Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie, Ooststraat 35, Roeselare
is van 29 maart tot en met 5 mei open van woensdag tot en met zondag van 14 u. tot
18 u. De toegang is gratis. Bezoekers van deze tentoonstelling in Ter Posterie kunnen het
S.M.A.K. aan gunsttarief bezoeken.
De Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst, de huidige vzw Vrienden
v/h S.M.A.K., werd opgericht in 1957 en had als initieel doel het oprichten van een
zelfstandig museum van hedendaagse kunst in Gent. Ondertussen is het Stedelijke
Museum voor Actuele Kunsten, kortweg het S.M.A.K., een vaste waarde geworden voor
menig kunstliefhebber.
Naast een informatieve opdracht organiseert de vereniging Vrienden v/h S.M.A.K. allerlei
activiteiten om hedendaagse kunst bij een ruimer publiek bekend te maken. Naast
voordrachten, debatten, uitstappen, reizen en tentoonstellingen is het ook een traditie
geworden om kunstedities van binnen- en buitenlandse kunstenaars uit te geven. Deze
edities volgen veelal het tentoonstellingsparcours van het S.M.A.K. en maken een
kunstaankoop toegankelijk voor iedereen.
Kunstedities zijn kunstwerken, geproduceerd in een beperkte oplage en gesigneerd
door de kunstenaar. Vaak betekent de aankoop van een kunsteditie het startpunt van
een verzameling.

In 2019 viert het S.M.A.K. hun 20ste verjaardag. Dit via de tentoonstelling
De Collectie (1)/ Highlights for a future. Aan de hand van ongeveer 200 werken word je
meegevoerd doorheen een spannend labyrint van hedendaagse kunst. Iconische werken
worden afgewisseld met verborgen parels en aangevuld met aanwinsten die de afgelopen
twintig jaar aan de collectie werden toegevoegd.

Meer info:
www.terposterie.be
Vrienden v/h S.M.A.K. – kunstedities
www.smak.be
Beleidsverantwoordelijke:
Dirk Lievens| schepen voor Cultuur | 0492 40 89 41

