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Inhoudelijk verslag   
Kleureyck. Van Eycks kleuren in design 
(13.03.2020 – 21.02.2021) 
    

1 Inleiding 
Kleureyck. Van Eycks kleuren in design was één van de grootste ten-
toonstellingen samen met Lille3000 die in de geschiedenis van het mu-
seum werd opgezet en gedragen door Design Museum Gent zelf. De 
start van deze toch wel uitzonderlijke tentoonstelling, liep helaas gelijk 
met de start van een zeer uitzonderlijke periode wereldwijd.  
 
Kleureyck. Van Eycks kleuren in design liet zien wat kleur betekent en 
hoe vernieuwend divers kleurgebruik kan zijn. Het werd een tentoonstel-
ling waarin heden en verleden met elkaar werd verbonden. Ondanks de 
pandemie werd ze uiteindelijk één van de belangrijkste exposities in het 
kader van OMG! Van Eyck was here, zowel op lokaal, Vlaams als inter-
nationaal vlak. Kleureyck vond plaats in dialoog met de grote tentoon-
stelling – Van Eyck, een optische revolutie (MSK) – en werd verlengd tot 
21 februari 2021. De expo en scenografie slaagden erin om (kunst)ge-
schiedenis op basis hedendaags design naar voor te brengen. De ten-
toonstelling reisde in het kader van Lille Métropole World Design Capital 
nadien door naar Rijsel. Colors, etc. zal hopelijk vanaf mei 2021 te zien 
zijn in Tripostal tot 12.09.2021.   

2 COVID-19 

COVID-19 tekende 2020 en de wereld op een ongeziene manier. Van het 
ene moment op het ander werden alle plannen noodgedwongen 
uitgesteld en opgeborgen. We moesten op een nieuwe manier naar 
zaken kijken en ook de museale wereld werd gedwongen om met een 
frisse blik te kijken naar de ‘nieuwe’ wereld. Tot twee maal toe werd de 
tentoonstelling onderbroken door een lockdown.  
 
TIMING  
 
01.01.2020 – 16.02.2020: pre-productie (ongewijzigde timing) 
17.02.2020: start opbouw & productie (ongewijzigde timing) 
12.03.2020: opening 
13.03.2020 – 17.05.2020: eerste lockdown, 2 maanden gesloten  
18.05.2020 – 30.10.2020: heropening museum 
30.10.2020 – 28.11.2020: tweede lockdown, 1 maand gesloten  
28.11.2020 – 21.02.2021: tweede heropening museum 
22.02.2021 – maart 2021: afbraak en verhuis naar Tripostal, Lille  
01.03.2021 – 08.04.2021: opbouw en vooropgestelde opening Colors, etc. 
09.04.2021 – 12.09.2021: Colors, etc. (opening voorlopig uitgesteld we-
gens COVID-19). Deze wordt wellicht verlengd.  
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Ook voor Kleureyck. Van Eycks kleuren in design betekende het op ver-
schillende vlakken een plotse ommezwaai van het project. Zowel voor 
communicatie, publiekswerking, netwerken als de hele museumwerking. 
Een aantal vooropgestelde doelstellingen behalen in tijden van een 
pandemie is geen sinecure. Maar we haalden mooie resultaten. Op een 
creatieve en vindingrijke manier organiseerden we een succesvolle ten-
toonstelling. Daarnaast werd meer dan ooit duidelijk dat cultuur, verha-
len en kunst zorgen voor soelaas in tijden van nood,. Tijdens deze pan-
demie was dit niet anders. De tentoonstelling haalde binnen de mate 
van wat de veiligheidsmaatregelen toelieten mooie bezoekerscijfers.  
 
Als museum zetten we een grootse productie neer die met veel posi-
tieve feedback werd onthaald. Toch zorgde de pandemie voor:  
 

- Minder bezoekers dan geanticipeerd (vooropgesteld aantal bin-
nen tijdsblokken)  

- Maar enkele events die ook gelimiteerd werden in capaciteit en 
op afstand en/of buiten of digitaal plaatsvonden. Hierdoor wa-
ren er minder netwerkmogelijkheden alsook kans op extra eigen 
inkomsten. 

3 Expo & scenografie  
 
De tentoonstelling werd zorgvuldig gecureerd door Siegrid Demytte-
naere in samenwerking met Sofie Lachaert, die op haar beurt onder-
steuning bood aan scenograaf Bram Vanderbeke, jong Vlaams aan-
stormend talent. De curatoren selecteerden werk van meer dan 100 he-
dendaagse internationale designers en makers. We combineerden ver-
schillende aspecten die zowel in de design- als cultureel erfgoedwereld 
belangrijk zijn. Op deze manier sloegen we met Kleureyck bruggen tus-
sen jong en oud, tussen wat is en blijft en wat nog komt. 
 
Design Museum Gent vond voor dit uitzonderlijk project met grote inter-
nationale allure een belangrijke partner in Lille3000. Kleureyck werd ook 
mogelijk door de samenwerking met het Van Eyck-jaar én nog vele an-
dere partners: Boisbuchet (FR), MADD Bordeaux (FR), Schloss Hollenegg 
(A), de Jan Van Eyck-academie, KASK HoGent, de Franse, Nederlandse 
en Oostenrijkse ambassade, het Stadsmarketingfonds, Stimulerings-
fonds creatieve industrie, Grensverleggers (De Buren), Foreign Affairs 
Vlaanderen en cultureel erfgoed Vlaanderen. 
 
Deze partnerschappen zorgde ervoor dat het werk van de betrokken 
Vlaamse, nationale en internationale designers internationaal belicht 
werden.   
 
De core van de tentoonstelling was de Pigment Walk en werd opgevat 
als een wandeling doorheen 13 fragmenten uit het Lam Gods en het 
pigmentenuniversum die Jan Van Eyck en zijn tijdgenoten gebruikten. In 
verschillende kleuropstellingen werden projecten tentoongesteld van 
designers uit meerdere ontwerpgebieden (productontwerp, crafts, tex-
tielontwerp, grafisch ontwerp, juweelontwerp, architectuur, …). Sommige 
designers werkten vooral vanuit een onderzoeksmatige benadering van 
kleur, waarbij bijvoorbeeld wordt gefocust op de materialiteit ervan. An-
deren waren meer geïnteresseerd in kleur en perceptie, of de invloed 
van kleur in een ruimtelijke context. We presenteerden 80 bruiklenen en 
20 collectiestukken. Aan het einde van de tentoonstelling kocht Design 
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Museum Gent 7 stukken uit de expo.: Vase Découpage van Bouroullecs; 
Plastic Baroque Stool van James Shaw; Tapijt uit reeks Digital Craft van 
Daan Veerman; Vaas Hacker van DWA Design Studio; Seeing Glass, Big 
Round van Sabine Marcelis; Bijzettafel Shimmer van Patricia Urquiola en 
de Vaas Vertigo van Antonino Spoto. 
 
Aanvullend op de Pigment Walk werd er een apart universum gecreëerd 
in de vorm van de Experience Rooms dat werd opgezet in de historische 
salons van Hotel De Coninck. Voor deze belevingsruimtes werden 11 he-
dendaagse designers uitgenodigd om een werk te creëren binnen het 
thema ‘kleur en zintuigen’. Gezien de uitbraak van de pandemie was het 
niet mogelijk om de belevingsfactor van deze Experience Rooms waar 
te maken, maar dankzij de kracht van de verschillende ideeën en ont-
werpen werd de boodschap en beleving absoluut meegegeven.  
 
De volgende experience rooms/ installaties waren aanwezig:  

- Anima III, 2020 (Nick Verstand): Op de binnenkant van deze bol werden 
subtiele, vloeiende kleur- en lichtpatronen gebruikt. Deze verwezen naar de 
techniek die Van Eyck gebruikte als hij schilderde, namelijk de verschillende 
lagen. 
Modern Animism, 2019-2020 (Patricia Domingues): Synthetische edelste-
nen op van Van Eycks kleuren palet die de bezoeker zowel een tastbare als 
niet-tastbare beleving schonk.  

- Colours of Becoming, 2020 (Judith Seng): Gebaseerd op de verschillende 
lagen verf en vernis die werden verwijderd bij de restauratie van het Lam 
Gods, creëerde de designer een ritueel waarbij gelaagdheid centraal stond.  

- Noisy Jelly, 2012 (Pinaffo & Pluvinage met Cauvard): De installatie, specifiek 
aangepast aan het kleurgebruik van Van Eyck, heeft de bedoeling om de 
toeschouwer te confronteren met aanraking en bediening. Deze experience 
werd door de pandemie weergegeven via een voorbeeldfilmpje.  
Changing Perception / OBJECTS, 2020 (Studio Rens): Hoe kan het dat kleu-
ren enkel in ons hoofd bestaan? Door de belichting aan te passen, verandert 
ook ook onze perceptie van de kleur van de stoffering van de stoelen.  

- Changing Perception / ONLINE, 2020 (Studio Rens): Dit werk vertrok vanuit 
de vraag in hoeverre kleuren zich online verhouden tegenover het echte 
werk van Van Eyck.  

- Colourful Kinaesthesia, 2020 (Mischer’traxler): Uit een workshop, georgani-
seerd door het Oostenrijks ontwerpersduo tijdens de zomer van 2019 op het 
Domaine de Boisbuchet, ontsproten video’s van bewegingscenario’s met 
objecten op basis van de kleur van datzelfde object. 

- Un Jardin Miraculeux, 2020 (Les Monseigneurs) : Met hun wandtapijt, geba-
seerd op het de bloemenweelde op het centrale paneel van het Lam Gods, 
wensen Les Monseigneurs de natuur naar binnen te brengen.  

- The Color Biolab, 2016 -2020 (KASK School of Arts): In deze kamer ging het 
laboratorium van het KASK op zoek naar nieuwe toepassingen voor traditio-
nele pigmentmaterialen. Met deze installatie wouden ze aantonen dat on-
derzoek en kennis uitmonden in nieuwe creativiteit.  

- K V L O E R U M R, 2020 (Joanna Reus): Een bouwspel voor kinderen geba-
seerd op de vormen in het oeuvre van Jan Van Eyck. Deze installatie was 
zichtbaar maar helaas niet toegankelijk doorheen de tentoonstelling we-
gens de coronamaatregelen.  

- Vitrum, 2020 (Studio Plastique): De geschiedenis van de kleur ‘blauw’ werd 
onderzocht in deze kamer waarbij er een installatie ontstond met glazen pa-
nelen die elk een soort blauw vertegenwoordigde en het verhaal ervan pro-
jecteerde.   

- Re-table(au), 2020 (Foodlab): deze installatie was bedoeld om de eetbare 
planten van het Lam Gods in een hedendaags perspectief te plaatsen 
waarbij er doorheen de expositie verschillende activatiemomenten moesten 
plaatsvinden. Deze momenten werden wegens COVID-19 afgelast.  

- 108 lines, 2020 (atelier Haegeman): Een installatie in het eerste deel van de 
tentoonstelling die bedoeld was om de bezoeker te laten experimenteren 
met het mixen van kleuren. Ook deze installatie werd na de opening niet ge-
bruikt wegens veiligheidsmaatregelen. De installatie bleef gedurende de 
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ganse tentoonstelling een stille getuige van de pandemie die op de pauze-
knop duwde.  

4 Publieksbereik -en werking  
 
Onze agenda was voor 2020 gevuld met enorm veel activiteiten maar 
het grootste deel viel weg door het uitbreken van de pandemie in 
maart. Er stonden reeds meer dan 45 activiteiten (lezingen, atelierbe-
zoeken, instaprondleidingen, familierondleidingen, dialoogrondleidin-
gen, workshops, vakantieateliers en jaarlijks terugkerende events) ge-
pland. Naast de publieksactiviteiten georganiseerd vanuit het Design 
Museum Gent zelf, werden noodgedwongen talrijke activiteiten rond 
OMG Van Eyck was here geschrapt. Bij al deze activiteiten was Design 
Museum Gent vaak de host voor andere partners en organisaties. Toch 
roeiden we met de riemen voorhanden en met de nodige vindingrijk-
heid organiseerden we events in andere formats.  
 
Design Museum Gent zette de voorbije jaren meer in op lezingen, debat 
en reflectie en bereikt daarmee een steeds meer groeiend publiek. Dit 
doen we veelal in samenwerking met partners, en al dan niet gelieerd 
aan de lopende expo’s. Dat was ook het geval tijdens Kleureyck.  
 
Bezoekcijfers  
 

Kleureyck  % Bezoekers 

  46.499 

België 95% 44.109 

Vlaanderen  91%  42.334 

1. Gent  32%  15.066 

2. Oost-Vlaande-
ren 

19% 8.687 

3. Antwerpen  13% 6.017 

4. West-Vlaande-
ren  

11% 5.107 

5. Brussel  6% 2.892 

Wallonië 4% 1.687 

Buitenland  4.759 

1. Nederland  4% 1.792 

2. Frankrijk  3% 1.332 

3. UK 0% 192 

4. Duitsland 1% 650 
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Activiteiten 
 
Digitale content Kleureyck 
Negen video’s over designers uit Kleureyck, gedeeld via Facebook , In-
stagram en Youtube, zodat het publiek dieper in hun werk en de ten-
toonstelling Kleureyck kon duiken. Deze digitale content was er vroeg in 
de eerste lockdown, waardoor een groot publiek is bereikt. Ook curator 
Siegrid Demyttenaere verzorgde een online tour doorheen de tentoon-
stelling.  
 
Design Dialogues 
KASK & Conservatorium en Design Museum Gent sloegen de handen in 
elkaar voor Design Dialogues: een nieuwe reeks Engelstalige lezingen 
met prominente ontwerpers uit binnen- en buitenland. 
 

- Design Dialogues: Design x Colour 
 19.11.2020 om 20:00 
 1.400 keer bekeken 

Wat is de invloed van kleur op design, en vice versa? Wat kan kleur be-
tekenen? En hoe ziet de toekomst van kleur en kleurgebruik eruit? Een 
interactieve dialoog, gemodeerd door curator Siegrid Demyttenaere 
met María Boto Ordóñez, een van de bezielers van The Color Biolab, en 
het Nederlandse designduo Atelier NL. 
 

- Design Dialogues: Design x anthropology 
 04.12.2020 om 20:00 
 1.000 keer bekeken 

Catherine Willems en Charles Heller gingen in debat over design vs. an-
tropologie. Ze spraken o.a. over de leefwereld van de doelgroep als es-
sentieel onderdeel van het ontwerpproces. En omgekeerd: design kan 
ook een handig hulpmiddel zijn om complexe processen zoals migratie 
te documenteren en analyseren. 
 
Dag van de Wetenschap 
Op zondag 22.11.2020 was het digitale Dag van de Wetenschap. Even-
veel experimenteerplezier, maar dan online. Wij toonden stap voor stap 
hoe de kijker zijn of haar mondmasker of wit T-shirt kon verven met kur-
kuma of een ander kruid uit de tuin. Om textiel te verven worden vaak 
chemische stoffen gebruikt. Via je kleren kunnen die door je huid wor-
den opgenomen. Ontwerpster Nienke Hoogvliet ging op zoek naar een 
oplossing. Op basis van kruiden ontwikkelde ze natuurlijke kleurstoffen 
die juist goed zijn voor je lichaam.  
 
Kleureyck voor anderstaligen 
Kleureyck. Van Eycks kleuren in design was heel laagdrempelig. Samen 
met IN-Gent stelden we pakketten beschikbaar zodat NT2-klassen op 
eigen houtje de tentoonstelling kunnen bezoeken. De leidraad stelde 
docenten in staat om tijdens het bezoek de juiste info aan te reiken, uit-
dagende vragen te stellen, anders te kijken en op basis van wat men 
ziet een gesprek te starten. Op die manier oefenden de cursisten hun 
Nederlands in een verrijkende omgeving. Het thema van de expo was 
ideaal om te differentiëren naar beginners en gevorderden, hoog- en 
laaggeschoolde cursisten. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLs6EsjBR1_FMzJNW3KlPFUSprXq1Ozrw9.
https://www.facebook.com/schoolofartsgent/videos/153325063147584
https://www.facebook.com/schoolofartsgent/videos/298461568151123
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Kleureyck bij minder-mobiele bejaarden 
UitinGentTV bracht een selectie van Gentse culturele voorstellingen 
naar bewoners in de woonzorgcentra. Via interne kanalen op TV werd 
het op die manier mogelijk cultuur aan te bieden voor mensen die de 
verplaatsing niet meer kunnen maken. 
In de maand juli was onsze Kleureyck-video drie keer te zien in de 
Gentse rusthuizen, waarin de curator Siegrid Demyttenaere de bewo-
ners meenam door de expo. 
Samenwerking met de stedelijke Gentse WZC 
 
Open Design Course 
Design Museum Gent is partner in het programma Open Design Course, 
een organisatie van het KASK. Op 10.09.2020 ontvingen we de deelne-
mers aan de Open Design Course 2020. Op 10.09.2020 waren de deelne-
mers een hele dag te gast in het museum. Ze werden door verschillende 
medewerkers op sleeptouw genomen doorheen het museum, maakten 
kennis met de collectie en sloten de dag af met een boeiend rondeta-
felgesprek.  
 
Design Museum Gent werkte mee aan de Open Design Course vanuit 
een groot geloof in het culturele, maatschappelijke en socio-economi-
sche potentieel van de getalenteerde maar kwetsbare doelgroep 
‘nieuwkomers’. Design Museum Gent helpt om de Open Design Course 
en zijn deelnemers te verankeren in het culturele en socio-economische 
weefsel van Gent en daarbuiten. 
 
Kleureyck in de Krook 
Een extra vleugje Kleureyck op verdieping +2 van Bibliotheek De Krook. 
Daar vond je een prachtige installatie van Joanna Reuse met 20 vor-
men & kleuren uit het oeuvre van Jan van Eyck en de ontwerpen van de 
hedendaagse designers uit de expo. Je herkende er o.a. de stukken van 
Tinus Vermeersch, Francesco Balzano en Sophie Rowley in het speelse 
licht- en vormenspel. Het was er twee maand lang te bezichtigen. 
 
Kleurwedstrijd 
N.a.v. Kunstendag voor Kinderen tekende Katrien Van Gysegem een 
mooie kleurprent met objecten uit de expo Kleureyck. Door de sluiting 
van het museum kon de Kunstendag voor Kinderen niet doorgaan en 
werden de tekeningen verdeeld aan Gentse verenigingen en opvang-
centra die zich richten tot kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 
Op die manier bereikten we 875 kinderen. De winnaars van de kleur-
wedstrijd kregen een kindercatalogus van het museum of nodigden we 
uit voor een speelse rondleiding in het museum met hun familie of 
vrienden. 

5 Communicatie  
 
Er werd bij de voorbereiding van de tentoonstelling een volledig toege-
past projectmatig communicatieplan gecreëerd. Waarbij ingezet werd 
op een gelaagde communicatiemix.  
 
Na het nieuws van de eerste lockdown in maart 2020, zijn we onmiddel-
lijk gestart met crisiscommunicatie. Via onze online kanalen werden de 
bezoekers op de hoogte gebracht van de veranderingen en de nieuwe 
maatregelen. De promotiemiddelen voor de expo Kleureyck werden on 

https://opendesigncourse.be/
https://www.facebook.com/DesignMuseumGent/posts/3465599010196745
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hold gezet en verzet waar het nog mogelijk was. De gedrukte promotie 
werd aangepast met de nieuwe data van de expo en opnieuw ver-
spreid.  
 
Het team is op zoek gegaan naar nieuwe kanalen en manieren om met 
de bezoeker in contact te blijven. De website mocht in 2020 172.220 
unieke bezoekers verwelkomen wat leidde tot 958.662 paginaweerga-
ven. Dat is respectievelijk de helft meer (+54%) dan in 2019. Ook tijdens 
de twee lockdownperiodes wist het museum online stand te houden 
door een online alternatief aanbod met Design Museum Gent werkt 
thuis (skypegesprekken met designers), de podcast Talking Letterheads 
en online tours door onze tentoonstellingen. 
 
Onze website werd het vaakst bezocht vanuit België, Nederland (+4,77% 
bezoekers) en Frankrijk (+93,73%). 46% van de bezoekers surften vanaf 
een desktop, 47% mobiel en 7% met een tablet. Bezoekers stroomden 
binnen via volgende kanalen: organische zoekresultaten (53%), direct 
(20%), referral (11%), sociale media (10%) en betaalde zoekresultaten 
(5%). Kleureyck deed het opvallend goed in de betaalde zoekresultaten: 
mensen waren op zoek naar het Van Eyck-jaar en Van Eyck in Gent. 
 
Het aantal volgers op Facebook groeide van 16.736 in 2019 naar 19.004 in 
2020. 24% van dat totale aantal komt uit Gent, 77% komt uit België. In het 
afgelopen jaar bereikte de Facebook-pagina gemiddeld 2.460 mensen 
per dag organisch en 6.407 met betaalde posts. Op Instagram groeiden 
we sterk: we kregen de helft meer volgers en klopten af op 17.600 (in 
2019: 11.700). 15% van dat totale aantal komt uit Gent, 50% komt uit België. 
 
Kleureyck betekende ook onmiddellijk de start van onze eerste stappen 
in influencermarketing. Op Instagram selecteerden we zorgvuldig po-
tentiële nano en micro influencers die mogelijk ambassadeurs voor het 
museum konden zijn: jonge creatievelingen, Gentenaars, professionals 
in het vak (designers, architecten, …), gezinnen, interessante profielen 
die het museum al volgden op sociale media of al over ons hadden ge-
post in het verleden, suggesties van collega’s, bloggers die al eens over 
ons schreven, etc. De focus lag op kwaliteit, op ambassadeurs met een 
kleiner bereik maar met een goede en duurzame interactie met hun 
volgers en een sterke connectie met het museum. Uit die grote lijst 
schreven we voor Kleureyck 68 mensen aan. 13 ambassadeurs bezoch-
ten de tentoonstelling, samen goed voor 89.886 gecumuleerde bereikte 
accounts. 
 
Volgende communicatiemiddelen werden samen en flexibel ingezet:  
 

- Visibiliteit: stadspanelen doorheen Gent, banieren in stations 
Gent, Antwerpen, Brussel, displays op de dienst Toerisme Gent 
en in de Krook.  

- Drukwerk en verspreiding: infozuilen Gent, postkaarten, folders 
en een papieren en digitale uitnodiging. 

- Online: website, nieuwsbrief (nationaal & internationaal), mai-
lings (scholen, socio-culturele verenigingen en stakeholders). 
Social Media: Facebook filmpjes, advertenties op Instagram, 

https://www.youtube.com/watch?v=VSCkrvtVt3Y&force_ad_encrypted=Au4sujaI58Vq0IkyIhvwgG-o9TvHafO25MZhJDcnXriL3yx7i5NS4yqtxiVoZEYdGNyeYHQxXU4BR32aQOqD5f0lUWXnkuhtJqnJvVE2QKbRmjBgkKy7Ic0KZqACoJhCSUcrtMsn9iagkhH5wWmvrtUI-eEg2apXGkgk5VeJvyyIrNY94FRrfGIMdAChlc4injj6uCbaFRHvWePbo5ihyX3YKgl1t7XeUAoqyZ1A7-6FyiBB48oosCJL0ykzDMTgn6On2Igd7AbbmYvdWtTw5EThRgnaddIvrvVi22HjsTJ5pOLAg34t1fKIlsGlmDYCyvlQtablRZW2n65-GWS_vyj97ge9j81W0vmBoIklntZWAKEs4VeUq9cpWq8aFiZBvBeyPIXKFbknNIQWdI_MgmEZJePxJ2TbARpp-nGGcIscwDKy5EyGHs30O2oTY3amLCdyo5OZH256EjeOuUuG7ECrLqEchummqm9wEqFMG_10ClaQSOQn6ejKsfzNwkqvlF2y2zHySKUyP4P0NBc5DDdp7Oh19lPa2PW2duFtmOBHBnfOS5lMSVr4nhrIO1wnOf_-H0cdqffLOrRg_QrLgg%3D%3D
https://www.instagram.com/p/CK81HxtgUO_/#advertiser
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productie van youtube-filmpjes, advertentie op Twitter en 
google adwords.   

o Voorbeeld: Design Museum Gent werkt thuis  
- Media: mediasponsoring, één/ canvas-spot, de standaard-print 

en online advertenties, radio-1 spot, AVS-spot 
- Advertenties: museumtijdschrift, the good life, rekto/verso, de 

witte raaf, Subbacultha, hart 202, DAMN-magazine, design sep-
tember 

- Tijdschrift: Er werd een samenwerking opgezet met DAMN-ma-
gazine een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op de steeds 
wisselende wereld van design, architectuur en kunst. Voor het 
zomer issue 2020, DAMN nr.76 on the power of colour kreeg de 
tentoonstelling een belangrijke plek in het magazine en werden 
verschillende uitgekozen designers belicht in deze editie. Er werd 
een beperkte oplage gedrukt met een aan de expositie aange-
paste cover.  

6 Pers 
 
Kleureyck:  

- 82 analoge verschijningen in o.a. De Standaard, De Morgen, La 
Une, L’Echo, Metro, EOS, AVS (print & audio) 

- 135 digitale verschijningen in o.a. Domus, Yatzer, Design Boom, TL 
magazine, Icon, Het Nieuwsblad, HLN (online) 

“ Je mond valt ervan open ” – Klara 

« C’est un plaisir de parcourir une exposition très vaste et complèt » - La 
Libre  

« De bonte kleurenparade is een feest van raffinement en designver-
nuft” – De Standaard  

 

7 Internationale aanwezigheid en promotie  
 
De beurzen en events Salone del Mobile in Milaan en de Interieur Biën-
nale in Kortrijk werden uitgesteld in 2020 en of ze doorgaan in 2021 is ook 
nog onzeker. Toch slaagde Kleureyck erin met digitale rondleidingen, 
online events, een consequente aanwezigheid op social media hoge 
ogen te gooien op internationaal niveau. De tentoonstelling reisde net 
door naar Tripostal, Lille en Design Museum Gent wordt nog meer be-
vraagd voor eventuele nieuwe internationale samenwerkingen, waarbij 
Vlaams design steeds sterk verankert zit.  

8 Financiële afrekening   
 

SUBSIDIEERBAAR GEDEELTE  
 

OPBRENGSTEN 
 
Opbrengsten uit verkoop: we raamden 180K aan ticketinkomsten, dit 
was een voorzichtige raming o.b.v. 50.000 bezoekers met een gemid-
delde ticketprijs van 3,6 euro. Uiteindelijk slaagden we erin desondanks 

https://www.youtube.com/watch?v=VSCkrvtVt3Y&force_ad_encrypted=Au4sujaI58Vq0IkyIhvwgG-o9TvHafO25MZhJDcnXriL3yx7i5NS4yqtxiVoZEYdGNyeYHQxXU4BR32aQOqD5f0lUWXnkuhtJqnJvVE2QKbRmjBgkKy7Ic0KZqACoJhCSUcrtMsn9iagkhH5wWmvrtUI-eEg2apXGkgk5VeJvyyIrNY94FRrfGIMdAChlc4injj6uCbaFRHvWePbo5ihyX3YKgl1t7XeUAoqyZ1A7-6FyiBB48oosCJL0ykzDMTgn6On2Igd7AbbmYvdWtTw5EThRgnaddIvrvVi22HjsTJ5pOLAg34t1fKIlsGlmDYCyvlQtablRZW2n65-GWS_vyj97ge9j81W0vmBoIklntZWAKEs4VeUq9cpWq8aFiZBvBeyPIXKFbknNIQWdI_MgmEZJePxJ2TbARpp-nGGcIscwDKy5EyGHs30O2oTY3amLCdyo5OZH256EjeOuUuG7ECrLqEchummqm9wEqFMG_10ClaQSOQn6ejKsfzNwkqvlF2y2zHySKUyP4P0NBc5DDdp7Oh19lPa2PW2duFtmOBHBnfOS5lMSVr4nhrIO1wnOf_-H0cdqffLOrRg_QrLgg%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=BC5CjUvX--Q
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de pandemie dicht bij dit geraamde getal te komen namelijk: 176.787,20 
euro .  
Sponsoring: we raamden 10K maar hier ontvingen we geen extra in-
komsten mede dankzij het feit dat er weinig mogelijkheid was om aan 
return te doen. We ontvingen wel sponsoring in natura voor de Expe-
rience Rooms.  
Subsidie gemeente: raming 50K en dit ontvingen we ook in het kader 
van OMG-Van Eyck was here en omdat we met Kleureyck perfect in dit 
jaar paste. 
Recuperatie btw: o.b.v. het verhoudingsgetal  
Coproductie Lille: conform aanvraag subsidie.  
Inbreng subsidie Foreign Affairs: de subsidie werd geraamd op 50K, 
uiteindelijk werd er 100K toegezegd aan Lille3000 waarvan er 69K werd 
toegewezen aan Design Museum Gent. In het kader van de internatio-
nale promotie en de uitrol van de tentoonstelling.  
Stichtingen, fondsen, ambassades en culturele instituten: ook hier 
ontvingen we meer dan begroot. Tot op heden hebben we hier een be-
drag van 38.465 euro, hierbij komt normaliter nog 10K na de afrekening.  
 
UITGAVEN 
Op de uitgaven zit er een verschil van 25.662,85 euro op het begrote be-
drag 595.672 euro. Hier zijn verschillende redenen voor maar de belang-
rijkste is dat 2020 en Kleureyck net zoals de rest van de wereld te kam-
pen hadden met COVID-19.  
 

1. Algemene kosten voor de tentoonstelling (curator, diverse ho-
noraria m.b.t. de volledige productie) 
Begroot: 73K, Besteed: 65,58K  
Reden: reizen was helaas niet aan de orde in 2020 waardoor er 
minder uitgaven waren op deze posten.  

2. Realisatiekosten hoofdexpo (o.a honorarium scenograaf, 
transport, objecten naar Gent, productiekosten op/afbouw)  
Begroot: 188K, Besteed: 175,6K  
Reden: Hier waren opnieuw minder reiskosten, maar ook het feit 
dat we niet continu open waren voorkwam dat er materialen 
moesten bijbesteld worden.  

3. Realisatiekosten (fee, transport, productie, …) experience rooms 
Begroot: 153K, Besteed: 126,5K  
Reden: voornamelijk Covid-19, door de pandemie konden talrijke 
activiteiten niet plaatsvinden, waren er geen extra materialen 
nodig en ook werden de reiskosten en bezoeken tot bijna nul te-
ruggeschroefd waardoor we minder besteden aan de expe-
rience rooms.  

4. Communicatie, PR & Promo 
Begroot: 141K, Besteed: 175,5K  
Reden: door de pandemie moest er snel geschakeld worden en 
werd er extra geïnvesteerd in de digitalisering van de tentoon-
stelling. Op deze manier brachten we de tentoonstelling toch 
naar de mensen toe. Ook de heropening bracht extra communi-
catiekosten met zich mee.  

5. Publiekswerking en randprogramma 
Begroot: 32K, Besteed: 16K 
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De activiteiten van publiekswerking werden door de pandemie 
fysiek tot een absoluut minimum gebracht, we organiseerden 
een aantal digitale activiteiten en investeerden extra in het mu-
seumspel (erg populair), we zetten wel in op extra publieksassis-
tenten die bijdroegen aan het goed verloop van het museum-
bezoek en er op toezagen dat de mensen een goede uitleg kre-
gen en zich aan de veiligheidsmaatregelen hielden.  
 

NIET-SUBSIDIEERBARE GEDEELTE  
De kosten gedragen door andere projectpartners gingen conform de 
aanvraag door. We ontvingen in natura volgende zaken: participatie 
Domaine de Boisbuchet (11K), Schloss Hollenegg (3K) en MADD Bordeaux 
(1,5K).  
 
PERSONEELSKOSTEN – SUBSIDIEERBAAR 
We begroten voor Kleureyck een projectmanager (60%), gezien de ver-
lenging van de tentoonstelling werd deze kost met een derde verlengd 
(01.01.2020 t.e.m 31.06.2020). Hiermee kwam de kost op 10.463 euro in 
plaats van de geraamde 7.847 euro. Zoals aangegeven in de aanvraag 
ligt de loonkost hoger dan de geldende barema’s, gezien Design Mu-
seum Gent, als onderdeel van een Autonoom Gemeentebedrijf de ba-
rema’s van overheidspersoneel dient toe te passen.  
 
PERSONEELSKOSTEN – NT.SUBSIDIEERBAAR  
In het niet-subsidieerbare gedeelte was de inzet van eigen personeel 
Design Museum Gent (pro memorie) opgenomen, voor de duur van de 
tentoonstelling zelf (13.03.2020 – 06.09.2020) en dus niet voor de voor-
bereiding en afbouw, gezien de tentoonstelling verlengd werd tot 
21.02.2021 steeg het totaalbedrag naar 331.544 euro. Het bedrag wordt 
pro memorie meegegeven.  
 


