Oproep vrijwilligers 60 jaar galerie Pim De Rudder: Duik mee in het archief!
‘Kunstpaus van Assenede’ Pim de Rudder overleed vorig jaar en liet een indrukwekkend
archief na. Niet alleen de kunstcollectie, maar ook zijn persoonlijk archief, uitnodigingen,
affiches en fotomateriaal getuigen van een bloeiende kunstscene in Assenede en ver
daarbuiten. Een uniek en breed archieffonds dat ook de aandacht trok van het Centrum
voor Kunstarchieven Vlaanderen: “De galerie Pim De Rudder, omgedoopt tot Rue Marcel
Broodthaers, is misschien wel de oudste kunstgalerie van België…Een verborgen parel tussen
Gent en Terneuzen”. In 2021 bestaat de galerie 60 jaar, de ideale gelegenheid om de
historiek van de kunstorganisatie in de kijker te zetten.
Stichting Pim De Rudder werkt samen met Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV)
en Erfgoedcel Meetjesland aan de opschoning en inventarisatie van het archief. Hiervoor
zoeken we nog helpende handen!
Ben jij gepassioneerd door kunstgeschiedenis en Meetjeslands erfgoed?
Snuister je graag door unieke en boeiende archiefstukken?
Wil je samen met andere enthousiaste vrijwilligers ervoor zorgen dat het archief van de
Galerie publiek toegankelijk wordt?
Praktisch
-WAT? We beginnen met fase 1: opschonen van het archief onder deskundige begeleiding
van CKV. Dit omvat het ordenen van documenten in verschillende categorieën, selectie en
zicht krijgen op de deelcollecties.
We streven ernaar het archief publiek toegankelijk te maken. Na fase 1 volgt dan de
inventarisatie en ontsluiting van het archief.
-WANNEER? We komen twee maal per maand samen met het centrum voor kunstarchieven
Vlaanderen om ter plaatse verder te werken aan het archief. Indien je meerdere dagen per
maand kan helpen is dat natuurlijk altijd welkom!
-WAAR? Galerie Pim De Rudder, Hoogstraat 6, Assenede.
Stage
Ben je een masterstudent kunstgeschiedenis of geschiedenis en ben je op zoek naar een
interessante stageplek? Het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen biedt ook een
stagetraject aan op basis van deze case.
Interesse of meer informatie?
Contacteer projectmedewerker Louise Vermeersch van Erfgoedcel Meetjesland:
louise.vermeersch@comeet.be, 093737596
Facebookpagina stichting Pim De Rudder:
https://www.facebook.com/groups/142569842480506/
Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen: https://ckv.muhka.be/in-de-praktijk/basiszorg-inde-praktijk/
Erfgoedcel Meetjesland: www.comeet.be
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