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Editoriaal
Beaufort 03 tovert de kustvlakte weer om tot een kunstvlakte. Op de cover van deze Pro Luce prijkt één van
de meest beeldbepalende kunstwerken van Beaufort 03.
Onze rubriek ‘Kunst & Poëzie’ verwijst naar een kunstwerk uit de Inside tentoonstelling. In dit editoriaal geven
we het woord aan Jan Moeyaert, intendant vzw Ku(n)st/
Beaufort 03

 IS DAT NU KUNST?
“En is dat nu kunst?”, vroeg de visser.
Je hoorde aan zijn intonatie en je zag aan zijn gezicht dat hij
ook het antwoord al klaar had.
Wij hadden net met veel omhaal een uit te kluiten gewassen
kunstwerk neergepoot op zijn strand.
“Zonevreemd, dat is toch het minste wat je kan zeggen”,
vond hij.
Hij stond wijdbeens, met de armen gekruist, te turen naar
zijn drie lijnen die ergens diep in zee verdwenen. Geduldig
wachtend op beet. Veel tijd om na te denken.
Hij kende de zee;
Hij wist wat er op het strand kon en wat niet.
“Tijdens het seizoen kan er al wat meer”, vond hij. “De mensen leven hier van de toeristen, want van de visserij zal het
niet meer komen.”
“Ja, kunst…”
Hij pinde een vette pier aan de haak en zwierde zijn lijn weer
diep de zee in.

Beaufort03, de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee
ging einde maart van start. Het Mu.ZEE te Oostende herbergt het binnenluik, Beaufort Inside, met de tentoonstelling Herinneringen. Kunstenaars aan de Belgische kust
van 1830 tot 1958. Met deze tentoonstelling wordt dieper
ingegaan op de rijkdom van de kustgeschiedenis en het erfgoed. Vandaar dan ook dat Beaufort Inside het perfecte
vertrekpunt vormt in de verkenning van Beaufort Outside in
de kustgemeenten. Een uitnodiging aan iedereen die optimaal van Beaufort03 wil genieten!
Herinneringen. Kunstenaars aan de Belgische kust van
1830 tot 1958 biedt een unieke kijk op kunst en kust. Het
hoeft geen betoog, de zee lokt al eeuwenlang kunstenaars
in haar netten. De periode 1830-1958 is daarenboven een
tijdsbestek waarin zich op sociaal-maatschappelijk, economisch en cultureel vlak heel wat roerde. En de kusttram, eind
19de eeuw, ligt aan de basis van een sociaal-economisch
reveille zonder weerga. De kust wordt letterlijk toegankelijk
gemaakt en gaandeweg ontdekten kunstenaars, schrijvers
en architecten de kust.
In het Mu.ZEE komt dit alles tot leven!
Hier wordt dieper ingegaan op het belang van de aanwe-

“Is dat van een Belgische kunstenaar?”
Zonder zich om te draaien, gebaarde hij schuin met zijn
hoofd naar het kunstwerk dat wij de laatste dagen op zijn
strand, achter zijn rug, hadden gebouwd.
Toen hij hoorde dat het van een Amerikaan was, trok hij zijn
wenkbrauwen op.
Je zag dat hij even tijd nodig had om dit te verwerken.
“Yes we can”, citeerde hij lachend.
“Ja, kunst hé, waarom ook niet hé.”
Met lange halen haalde hij één van zijn lijnen uit de zee.
Openheid is het minste wat we van kunst mogen verwachten.
In onze steeds sneller evoluerende maatschappij moeten we
voortdurend kiezen tussen wat vast staat en wat open is.
Kunst kan ons helpen die veranderingen te verkennen.
Een cultuurtoeristisch evenement als Beaufort03 kan daar
toe bijdragen.
Driemaal is scheepsrecht.
Na het succes van 2003Beaufort en 2006Beaufort zijn we
met Beaufort03 aan onze derde editie toe.
De organisatie van een regioproject als Beaufort is een processie van Echternach: een zwaar en lastig parcours, stappen vooruit en achteruit, veel valkuilen, hier en daar een calvarieberg.
Steeds wakend over een broos evenwicht tussen de artistieke dromen en de haalbare realiteit.
Zoiets lukt alleen met een sterk team.
Jan Moeyaert

zigheid van de familie Permeke vanaf 1892 in Oostende,
alsook op de aanwezigheid van de kunstmecenas en zakenman Henri Van Cutsem in Blankenberge en de kunstenaars die hij naar de badplaats uitnodigde. Een ingrijpende
gebeurtenis als WO I gaf aanleiding tot het ontstaan van frontkunstenaars. Tijdens de vier jaar durende stellingenoorlog ontwikkelde zich toen – vooral rond Nieuwpoort (naast
Lo) een alternatief artistiek circuit. Begin de jaren 1930 was
de Belgische kust één van de vele oorden waar (Joodse)
kunstenaars hun toevlucht zochten in de hoop hun artistieke
vrijheid te kunnen vrijwaren: Bredene en Oostende vormden
welda één van de centra van de exil-literatuur… deze unieke
invalhoeken en nog veel meer zorgen voor een intrigerende
verkenning van de kust vroeger en nu waarbij kust en kunst
als bij symbiose volledig in elkaar opgaan! Met werk van
Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Paul Delvaux, Achiel
Van Sassenbrouck, Alfons Blomme, Frits Van den Berghe,
Henri Storck, Constand Montald, Auguste Oleffe, Louis Artan
de Saint Martin… enkele Beaufort Outside kunstenaars, onder wie Daniel Buren, Peter Rogiers, Matt Mullican, Harald
Klingelhöller… verwelkomen de bezoeker en in de inkomhal
van het Mu.ZEE…
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Praktisch
 Tickets

 Mu.ZEE, Kunstmuseum aan zee
Romestraat 11
8400 Oostende
Collecties van de Provincie West-Vlaanderen en de Stad
Oostende

€9
€7,50

individieel
reductie

€70

gids

 Dinsdag tot zondag; 10u-18u (maandag gesloten)
www.beaufort03.be ; www.kunstmuseumaanzee.be

28.03.09

– 04.10.0
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Museum de Plate

Venetiaanse gaanderijen



EXPO

VISSERS
KAPERS&
KOOPLIEDEN

DE GESCHIEDENIS
VAN DE OOSTENDSE HAVEN

~~~~~~~~~~~~~~~~~
20 JUNI ~ 4 OKTOBER
Venetiaanse Gaanderijen

OOSTENDE
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Voordrachten
 zondag 11 oktober 2009 | 10.30 tot 12.00 uur
Voorstelling ‘Catalogue raisonné van de schilderijen van James
Ensor’ door Xavier Tricot
in Mu.ZEE.
 vrijdag 4 september | 19.30 uur
Toelichting bij de uitgave van de boksroman van Gaston Duribreux
‘Tussen spiegel en bokswant’ door Tom Sintobin, gevolgd door een
rondleiding in de expo over bokserfgoed door Dirk Beirens.
in Bibliotheek Kris Lambert.

Spiegel

bokswant
GASTO N D
URIBRE
UX

Davidsfond
s/ Lit

erair
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De keuze van... Marcel Verhaeghe
dentuin. Ook conservator Willy Van den Bussche heeft voor
Mu-ZEE een unieke collectie van deze zeer interessante en
eigenzinnige kunstenaar opgebouwd.
Het beeldje dat ik gekozen heb heet 'Astronaut'. Het is een
multiple, wat wil zeggen dat het in meerdere exemplaren
werd gemaakt. Het beeld is vervaardigd uit massief brons.
Het stelt een mysterieuze ruimtevaarder voor. Wat opvalt is
het aangezicht van de man. Het lijkt meer op een computerscherm dat de toeschouwer toelaat om zijn eigen boodschappen waar te nemen. In dit werk zitten alle elementen
vervat die kenmerkend zijn voor het oeuvre van de kunstenaar, namelijk zijn fascinatie voor de kosmos, robotten en
de ruimtevaart. Paul Van Hoeydonck blijft een aparte en
boeiende figuur in de geschiedenis van de hedendaagse
kunst. Hij bewandelt zijn eigen weg, los van alle strekkingen
en stijlen. Ik kan het iedereen zeer warm aanbevelen om zijn
werk in Mu-ZEE van naderbij te bekijken.

 Astronaut

Ik heb enerzijds gekozen voor een olieverfschilderij van Gustaaf Sorel met als titel 'Het witte huis'. En anderzijds voor
het bronzen sculptuur 'Astronaut' van Paul Van Hoeydonck.
Beide kunstenaars boeien mij al lang en ik heb ze ook persoonlijk gekend. Twee zeer verschillende en fascinerende
mensen.
'Het witte huis' is een typisch werk van Sorel, zoals velen
onder ons zich zijn oeuvre herinneren. Gustaaf Sorel, de
bescheiden, sobere man. Gedreven door het willen scheppen van degelijke kunst. Ontdaan van alle franjes schildert
hij krachtig met soms enkel zwart en wit als palet.
We zien hoge anonieme gevels met contrasterende ramen
die een spanning voelbaar maken. Wie zijn de bewoners,
wat speelt zich achter die gevels af?
Hij geeft zijn omgeving en zijn stad weer, met de gevoeligheid van een waarnemer die een groot kunstenaar kenmerkt.
Zijn kunst heeft alles te maken met schoonheid, emoties en
ontroering. Niets met brede, dure omlijstingen, veilingresultaten, marketing of media-aandacht, wat bij velen helaas
een waardemeter is.
Ik herinner mij een ontmoeting met Gustaaf in een veilingzaal
in Oostende. Ik had op die veiling op een werk van hem
geboden en het gekocht. Nadien kwam hij naar me toe en
bedankte me omdat ik 'zijn eer had gered'. Ik was ontroerd
omdat hij vond dat hij mij daarvoor moest bedanken.
 De Antwerpenaar Paul Van Hoeydonck voelde zich ook
nauw verbonden met Oostende omdat hij hier jarenlang een
tweede verblijf had. Hij is internationaal beroemd geworden door zijn beeldje 'Fallen Astronaut', dat in 1971 op de
maan werd neergelegd door de bemanning van Apollo XV.
Vorig jaar nog plaatste het museum voor moderne kunst in
Duinkerke een grote replica van dit beeldje in haar beel-

 Het witte huis
Sorel Gustaaf (B) 1905, /A2/105 x 60
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Kunst & poëzie
Hoe lang nog ...
Hoe lang nog
zullen de bijzienden regeren ?
Hoe lang nog
zullen de makelaars gloriëren ?
De schilder Jan Cox
gaf bloed op in de duinen
opdat licht en kleur
zouden schijnen
over de kinderen van het zand.
Hoe lang nog
zal die mistbank van profijt
zich nog verspreiden
over het afgekalfde vaderland ?
Hugo Claus

 Hugo Claus schreef dit gedicht n.a.v. de afbraak van het
fresco van Jan Cox in het Home Vandervelde, vakantiehuis
voor kinderen, in Oostduinkerke. Het betonrestje van het
fresco is te zien in de tentoonstelling van Beaufort. Mu.Zee.
Het is bezit van de Galerij 'De zwarte panter' Antwerpen.
 In Ten huize van ... Joos Florquin Deel 17 Uitgave DF, blz.
143-144 lezen we het volgende commentaar :
De muur is 60 meter lang en 4 meter hoog en het thema
was : kinderen uit de verdrukking van het stadsleven, of een
fabrieksomgeving aan de kust laten genieten van frisse lucht
en een verzorgd bestaan. In heel die zaal was maar één
muur ; de andere wanden waren van glas en Luc Engels, de
architect van het home, had me gevraagd : Schilder daar
iets op zodat ook de muur verdwijnt. Het moet technisch
niet mogelijk geweest zijn of niet gewenst om ook die vierde
muur in glas te maken.
Ik ben dan rechts begonnen en heb daar een symbool aangebracht : een opeengeperste massa eivormige mensen,
zwart-wit uitgebeeld, die een gevoel van benauwdheid gaf.
Dan rijst er een soort Sinterklaasfiguur op : die gooit de ra-

men open die uitzien op een soort abstractie van golvende
lijnen, die de zee en de duinen oproepen. Er verschijnen
nog enige plantaardige pastelzachte kleuren en vormen, die
na het zwarte van het begin een soort bevrijding geven. Een
klein jongetje dat een buiteling maakt, wordt opgevangen
door een grote, sterke, mannelijke figuur : dat is het home.
Dan schuift het over in kalligrafie : een gebogen lijn. Daarop
zit een zwarte vogel die de bewaker, de beschermer voorstelt. Het eindigt dan links met het thema "nacht en dag
over zee" : een horizon met een donker en een lichtblauw
gedeelte waarin enkele elegante vissen spartelen. In het
midden is er een knalrode bal : de zon.
Het werk is in de werkelijke zin niet abstract, het is wel zuivere beeldentaal. Ik heb de ontwerpen in afspraak met de
architect op papier op natuurlijke grootte in mijn atelier uitgewerkt en een commissie moest dan beslissen of het werk
aanvaard werd. Die besliste mijn plan aan 30 kinderen voor
te stellen en we maakten de overeenkomst : als de kinderen
positief reageerden, mocht ik het werk uitvoeren ; reageerde
ze negatief, dan was ik de opdracht kwijt. De kinderen hebben spontaan en enthousiast herkend wat ik bedoeld had.
Het is een van de mooiste successen van mijn leven.
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Ensoriana

Leden stellen tentoon
 Huygebaert André
Beeldhouwwerk
Tot 30 juni, niet op zon- en maandag,
Van 14.00 tot 18.00uur
In Huis Sedia, Stationsstraat in Oostkamp

 Dominique Vertenten
Kunstbetoogen Kunstig Gavere
Van 5 tot 21 juni 2009
Taverne Snack De Rotse Gavere.
 Foto Liliane Vandenroucke

 Groepstentoonstelling ‘Ode aan
Ensor
Beaumont Yves, Boel Maurits, Callewaert Noël, Claes
Pierre en T’Joen Viviane, De Kievith Eric, De Koker Lisette,
de Maeyer Jacky, De Clerck Cyriel, Delancker Freddy, Delanghe Natasja, Deleu Rosette, Devolder Roland, Dufait
Freddy,Eneman Eddy, Huygebaert André, Leerman Michel,
Michiels August, Prinzie Valère en Liliane Vandenbroucke,
Pyson Raymond, Robyn M.J., Saey Thierry,Seynaeve Jef,
Vanhove Yasmina, Vereecke Arlette, Vermeesch Andra, Vertenten Dominique, Stefano en nog vele anderen.
Van 10 juni tot 4 september 2009
In IMBO-BZIO, Revalidatiecentrum, Zeedijk 286-288, Oostende

0HYHQVGRRG
HHQRGHDDQ)QVRU

Reizen

FREDDY DUFAIT

 Postkaart Ensor

 Museumreis Deinze
Foto Valère Prinzie
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Lidgelden :
Steunend lid : 20 euro
Jeugd en 3-plus : 15 euro
Gezin, samenlevingstarief : 30 euro
Beschermend lid : 35 euro
Leden begiftigers : ....
Inlichtingen bij de penningmeester Joël Nieuwenhuyse
(059 80 30 61)

Redactieraad: Roland Laridon (voorzitter), Martine
Meire (redactiesecretaris), Sonja Geeraerts, René
Maes, Willy Bosschem, Valère Prinzie.
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de door
hen getekende bijdrage.
Logo en emblemata : Willy Bosschem
Druk : Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
T 059 33 33 99, info@lowyck.com
Fotoverantwoording : Valère Prinzie
Liliane Vandenbroucke

Het werk Untitled #143 van de
Schotse kunstenaar Aeneas
Wilder is opgenomen in de
kunstroute Beaufort 03, in
Westende. Het haast sacrale
kunstwerk in de nabijheid
van de zee, de duinen en het
prachtige hotel ‘De Rotonde’.
Het spel met materialen en de
manier waarop het licht zich
beweegt doorheen en langs
de structuren nemen een
centrale plaats in het oeuvre
van Wilder. Het kunstwerk
heeft een houten koepel die
17,5 meter hoog is. Het licht
valt subtiel doorheen het
houten netwerk. Wilder gaat
met zijn stapelingen tot de uiterste limiet van de mogelijkheden die
het materiaal hem biedt. De ruimte is open en tegelijk gesloten, en
eenmaal binnen waant men zich in een tempel. Ook het geluid van
de omgeving verandert. Door de wanden heen valt de kustomgeving op, maar naar boven kijkend zijn alleen de houten balken en
de wolken aanwezig.

Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 juli 1990 (Nr. 11538) en aangepast
in het nr. van 15 juli 1999 (Nr. 10699), gewijzigd in het
kader van de wet op de v.z.w.’s op 15 januari 2005.
Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van
Vrienden der Musea van België” en bij de
“Cultuurraad Oostende”.

KANTOOR OOSTENDE
Kantoordirecteur Pascaline Vlerick
Torhoutsesteenweg 195, 8400 Oostende
T 059 56 12 60

Maatschappelijke zetel: p.a. Roland Laridon,
Kaïrostraat 54, 8400 Oostende
Secretariaat : Freddy Dufait, Residentie De Mast,
E. Feysplein 15, bus 27, B-8400 Oostende.
T/F: 059 50 18 63 | E: freddy.dufait@skynet.be
Reisleiding : Sonja Delanghe-Geeraerts | T: 059 43 02 55
sonjageeraerts@hotmail.com
jnieuwenhuyse@hotmail.com
Bankrelatie : 001-2090833-74
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