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Editoriaal
 OVER HET NUT EN DE FINALITEIT
VAN MUSEUMRESERVES
Toen ik, nu reeds meer
dan vijftig jaar geleden,
mijn tewerkstelling in het
onderwijs verliet voor
een job in één van de
wetenschappelijke instellingen van het Rijk
(het Rijksarchief) was er
nog een stevige band
tussen
bibliotheken,
 Jacques Mertens
musea en archieven
zoals blijkt uit de titel van het toenmalige vakblad Archives, blibliothèques et musées de Belgique. Dit in
de praktijk tweetalige tijdschrift droeg toen nog een
eentalige Franse titel en was het blad van de Association des conservateursd'archives, de bibliothèques et
de musées de Belgique (Vereniging van conservators
van archieven, bilbliotheken en musea).
In 1963 werd dit vakblad hervormd en beperkt tot Archives et Bibliothèques de Belgique (Archief- en Bibliotheekwezen in België) wat erop wees dat binnen
de beroepsvereniging de band met de musea niet langer in stand gehouden werd.
En toch, er zijn heel wat parallelle opdrachten tussen
musea en archieven (en bibliotheken). Zo moet het archief instaan voor het verzamelen, bewaren, toegankelijk maken en bestuderen van – in hoofdzaak – het
geschreven erfgoed, ongeacht de drager (op papier,
op CD-rom, …). Zo ook musea : zij staan in voor het
verzamelen van een ander deel van het cultureel erfgoed, in hoofdzaak het beeldend erfgoed. Ook hier
behoort bewaring, toegankelijk maken en bestuderen
tot de taak van het museum. Deze taak is niet eenvoudig.
Bovendien verandert ook het museumlandschap in
de laatste jaren ontzettend snel en grondig. Getuige
hiervan het MAS (te Antwerpen), het museum M (te
Leuven) en het STAM (te Gent). Meer en meer steden
willen musea die steeds meer aspecten van het leven
omvatten en het zuiver artistieke overstijgen. Dit is ongetwijfeld een gegeven waarmee museumverantwoordelijken rekening moeten houden.
Verzamelen houdt voor Musea, meer nog dan voor
andere instellingen, waar vaak wettelijke bepalingen
voorschrijven wat moet verzameld worden, meer vrijheid in. Maar wie zegt vrijheid, zegt ook verantwoordelijkheid. Een grote verantwoordelijkheid ligt dan ook
op de schouders van museumconservators en Raden
van Beheer. Zo was het aankoopbeleid van de opeenvolgende bestuurders van het Koninklijk Museum voor
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Schone Kunsten te Antwerpen zeer verschillend.Het
geloof in de kwaliteit van de eigen nationale productie
was zo rotsvast, dat men er principieel niet aan dacht
door werk van buitenlandse meesters de verzameling
te verrijken. “Men kan deze museumpolitiek verdedigen, maar ook laken. In elk geval is het ten overstaan
van buitenlandse bezoekers, en tegenover de eigen
bevolking een normale plicht dat een museum in de
eerste plaats werk van eigen bodem, in een zo rijk
overzicht als mogelijk, ter lering en initiatie aanbiedt.”
Bovendien werd hedendaagse kunst eerder stiefmoederlijk behandeld, hoezeer de voorzitter van de Raad
van Beheer, de Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx, ook ijverde voor de hedendaagse stromingen.
Het zou nog ruim veertig jaar duren voor het MUHKA
eindelijk (in 1987) zijn deuren opende. De huidige
directeur, de heer Huvenne, stelt duidelijke regels in
verband met het aankoopbeleid. Dit moet actief zijn
en verantwoord in verband met de collectie. Aankopen dienen alleen gedaan te worden bij uitzonderlijke aanbiedingen, en inderdaad, de aankopen zijn
in aantal minder dan voorheen(Myrthe Wienese,Van
VanBeselaere tot Huvenne.Het aankoopbeleid van het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen,
e-thesis, Univ.Utrecht, 2005).
Naast het verzamelen is er de bewaaropdracht. Huvenne stelt duidelijk dat, althans in het door hem beheerde museum, inspanning voor conservatie en restauratie van de collectie voorop staan. Het spreekt
vanzelf dat iedereen die betrokken is bij museumbeheer bewust is van de noodzaak aan een goede klimatologische en materiële bewaring, maar deze goede
bewaringsvoorwaarden dienen niet alleen van toepassing te zijn voor de gepresenteerde werken maar ook
voor die in de reserve.
Het belang van de museumreserve willen wij hier
aantonen door het signaleren van een initiatiefvan
het reeds ter sprake gekomen Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten in Antwerpen. Op 4 oktober
van dit jaar sluit het voor minstens vier jaar zijn
deuren en Jan Vanriet mag het museum sluiten met
"Closing time", een expositie waarbij hij zijn werk
in dialoog laat gaan met oude meesters en vergeten gewaande schilderijen uit het museum en zijn
rijke reserve.
“Ik voel me sprakeloos bij zoveel schoonheid. Deze
tentoonstelling is overdonderend. We komen op een
bijzondere wijze met onze collectie naar buiten,” aldus
KMSKA-directeur Paul Huvenne.
Eigenlijk raken wij hiermee het toegankelijk maken
aan. Vanzelfsprekend moeten alle kunstwerken geïnventariseerd en beschreven zijn, van bij hun ontstaan,
en moet deze steekkaart permanent bijgehouden
worden (gedane herstellingen, literatuur in verband
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ermee, uitleningen,…) maar men moet zich afvragen
of het zin heeft geld, tijd en energie te besteden aan
kunstwerken die op zolders, kelders of afgelegen lokalen en soms zelfs adressen bewaard worden. De
presentatie van werken is van bijzonder groot belang,
zoals ook blijkt uit de controverse die momenteel aan
de gang is met betrekking tot Het Lam Gods in de SintBaafskathedraal te Gent.
Maar niet alleen tijdloze meesterwerken verdienen een
waardige – geen warrige – presentatie, maar een werk
dat ooit werd aangekocht of als schenking werd aanvaard, moet tot zijn recht kunnen komen. Zo niet is er
een fout, of op zijn minst een vergissing geweest en

had men de aankoop niet hoeven te doen of de schenking niet moeten aanvaarden. Omdat sommige werken dreigen vergeten te raken in de vergeetpunt van
de reserve is een dienst als “Kunst in Huis” ontstaan.
Ik wil in het midden laten of dit de beste oplossing is,
maar het staat vast dat slechts een minimaal aantal
werken thuis horen in de reserve en – als het museum
dan toch zo rijk is dat een grote reserve bestaat –dat
alles in het werk dient te worden gesteld om de werken
die het bezit regelmatig ten toon te stellen.
J. Mertens
Lid van de Raad van Bestuur

Venetiaanse gaanderijen
 WE ZIJN GOED AANGEKOMEN!
Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980]
Kinderen uit de kuststreek trokken meestal richting
Kempen of Ardennen op vakantiekolonie. De kinderen
uit het binnenland waren te gast aan de kust voor een
weldoende zonnevakantie.
Vakantiekolonies hebben een lange geschiedenis.
Eind 19e eeuw al organiseerden liberale filantropische
verenigingen dergelijke kolonies om arme kinderen
naar het openbaar onderwijs te lokken. Uiteraard konden ook de katholieken niet achterblijven en richtten
zij soortgelijke instellingen op. Met de afschaffing van
de kinderarbeid in 1889 werd de nood nog hoger: kinderen gingen in de vakantie immers niet meer naar de
fabriek en hingen op straat rond. Dé oplossing voor
deze hangjongeren van toen was de vakantiekolonie.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de overheid tussen door de oprichting van het Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn (nu Kind en Gezin), dat de kolonies controleerde en subsidieerde. Daarbij werd meer en meer
gefocust op de hygiëne van het kind. Kinderen werden
immers gezien als het toekomstige kapitaal en moesten worden behoed tegen tbc en andere ziektes. Het
succes van de kolonies werd gemeten aan de ‘aangekomen’ kilo’s van de kinderen.
In de jaren 1920 gingen de Vooruitziende Vrouwen
kindervakanties organiseren om het lidmaatschap van

de socialistische
mutualiteit te propageren. Na de
Tweede Wereldoorlog
kregen
ook de mutualiteiten overheidssubsidies.
Omdat
alle
loontrekkenden
verplicht werden om hierbij
aan te sluiten, waren
de vakantiekolonies niet langer enkel voor
arbeiderskinderen.
De tentoonstelling brengt deze boeiende geschiedenis tot leven met fascinerend beeldmateriaal en toont
ook hoe de deelnemertjes en de oud-monitoren hun
vakanties hebben ervaren. Met klank- en beeldmateriaal dompelt ze je onder in de sfeer van toen: de
kartonnen koffer, samen douchen, de geur in de kolossale refter, de verveling tijdens de verplichte siësta, de
spelletjes in de duinen, de kazerneachtige slaapzaal
en de kaartjes naar huis.

UITNODIGING • UITNODIGING
Wij nodigen onze leden graag uit voor een geleid bezoek aan de expo en bieden u graag achteraf een
glaasje aan in de tuin van de Venetiaanse Gaanderijen. Dit bezoek vindt plaats op vrijdag 8 juli om 19.00
uur.
Inschrijven is verplicht ; via mail martine.meire@oostende.be of telefonisch : 059/56.20.16 (tijdens de openingstijden van het stadhuis).
De expo loopt in de Venetiaanse Gaanderijen van
18 juni tot 31 augustus en is dagelijks toegankelijk
van 14.00 tot 18.00 uur. Op donderdagavond tot 20.00
uur. Ook open op zondagvoormiddag van 10.00 tot
12.00 uur.
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Varia
 HET STENDHALSYNDROOM:
DE ZIEKMAKENDE KRACHT VAN DE
GROTE ITALIAANSE KUNST
In Pro Luce nr. 46 heeft Femke Simonis een artikel gewijd aan het Stendhalsyndroom.
Als reactie hierop wil ik graag het geschiedkundig ontstaan van dit syndroom duiden.
Het Stendhalsyndroom, ook wel het Florencesyndroom
genoemd, is gerelateerd aan de Italiaanse hoofdstad
van de kunst: Firenze (Florence).
De aandoening is genoemd naar de 19e-eeuwse schrijver Stendhal (pseudoniem van Marie-Henri Beyle),
die in zijn brieven gedetailleerd beschreef hoe hij in
1817, tijdens een bezoek aan Firenze, emotioneel
werd aangegrepen door het artistieke karakter van de
stad en dan voornamelijk van het Uffizi-museum.
Het Uffuzi-museum is een van de beroemdste musea
ter wereld. Het bezit de belangrijkste collectie renaissancekunst, met werken van Da Vinci, Botticelli, Giotto, Michelangelo, Raphael, Rogier van der Weyden en
vele andere vermaarde renaissanceschilders.
Het museum was de vroegere woning van de legendarische mecenasfamilie Di Medici.
Zij hadden een fortuin vergaard met binnen- en buitenlandse handel en bankdiensten.
De familie was zelfs de huisbankier van de paus.

 Stendhal (pseudoniem van Marie-Henri Beyle)
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 Galleria Degli Uffizi

Stendhal is overigens niet de enige die volledig werd
overrompeld door de schoonheid van de kunst in
Firenze. De beroemde psychiater Graziella Magherini
zag in haar ziekenhuis van Santa Maria Novella tussen 1978 en 1986 meer dan honderd slachtoffers met
dezelfde symptomen als Stendhal. Zij noemde het
ziektebeeld daarom “La Syndrome di Stendhal”, omdat Stendhal, voor zover zij wist, de eerste was die de
symptomen als dusdanig in een van zijn brieven had
beschreven: ”Ik raakte in extase door het idee dat ik in
Firenze was, vlak bij de grote meesters wier praalgraven ik had gezien.
Verzonken in de overpeinzing van sublieme schoonheid, bereikte ik het emotionele punt waarop men hemelse gewaarwordingen ervaart. Het leven vloeide uit
mij weg. Ik kreeg hartkloppingen. Ik liep, maar was
bang dat ik zou vallen.”
In haar boek La Syndrome di Stendhal (1989) schrijft
Graziella Magherini: ”Het syndroom van Stendhal is
een normaal aspect van artistieke-esthetische gewaarwording. Ik heb 106 gevallen behandeld in de
afgelopen tien jaar. De lichamelijke verschijnselen van
dit syndroom zijn onder meer een versnelde polsslag,
duizeligheid,verwarring tot zelfs flauwvallen.”
Deze gevallen zijn van groot belang omdat ze het topje van de ijsberg vormen van een proces dat eigenlijk
heel algemeen is. Het kan iedereen overkomen die
een kunstwerk gaat bekijken met een open geest, een
open benadering en het verlangen om daar eventueel
iets bij te voelen.
Toen iemand haar tijdens een onderhoud vroeg of
moderne kunst ook een dergelijke kracht bezit, antwoordde Magherini: ”Een belangrijk aspect van de
mate waarin iemand verward kan raken bij het kijken
naar kunst, is dat iemand overdonderd moet worden.
Het Stendhalsyndroom komt vooral voor in Firenze,
omdat we hier de hoogste dichtheid renaissancekunst
ter wereld hebben. Mensen worden in een heel korte
periode overstelpt met honderden meesterwerken.
Renaissancekunst appelleert aan iedereen, zelfs aan
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mensen die er weinig van afweten. Dat is met moderne, conceptuele kunst heel anders. Er zijn maar weinig
mensen die er de boodschap of de codes van begrijpen. Dat staat een directe ervaring in de weg. Zodra
de codes begrepen worden, moet er in theorie een
verstoring kunnen plaatsvinden en zou de boodschap
diepe situaties en emoties moeten kunnen veroorzaken bij de toeschouwer. Ik heb het bij moderne kunst
nog niet zien gebeuren.”
Het Stendhalsyndroom zou je eventueel ook een ‘culturele indigestie’ kunnen noemen. Een synoniem is
(volgens Van Dale) ‘de toeristenziekte’.
Naar analogie met het Stendhalsyndroom is er ook
sprake van een Jerusalemsyndroom, wanneer iemand
obsessief zo veel mogelijk religieuze ervaringen opdoet in een korte periode.
Conclusie: wie een reisje naar Firenze plant, moet
voorzichtig zijn en de kunstwerken gedoseerd tot zich
nemen, want anders ligt het Stendhalsyndroom op de
loer.
 Graziella Magherini

René Maes

 MIJN STENDHALSYNDROOM

ton. Ik wou me erin nestelen om er, al was het maar
voor een tijdje, mee één te zijn in het doorlatende licht
tussen pijlers vol schoonheid. Op enige afstand heb ik
daarna nogmaals ‘De witte dame’ bewonderd, rustend
tegen de achterliggende heuvel van Cointe waarvan
de reusachtige stationsoverkapping de contouren
volgt. Het was een onvergetelijk moment dat ik voor
altijd in mijn geheugen bewaar.
Het Cobramuseum in Amstelveen is nog een extra mogelijkheid om schoonheid te ontdekken, ons aangeboden door de groepsreis van de Vrienden in maart
2010. Onder de rijke verzameling Cobrakunstenaars
was er één die me speciaal opviel: een groot schilderij
van de Nederlandse dichter, schrijver en schilder Lucebert. Ik had al eerder een nieuwsgierige wandeling
door en eerste kennismaking met het leven van deze
bijzondere man gemaakt in de biografie van Peter Hofman. Nu een van zijn schilderijen te mogen zien, was
overweldigend voor mij. Lucebert weet als geen ander
kleuren samen te brengen tot één geheel vol harmonie. Het betrof hier een overwegend blauw schilderij
met witte toetsen als lichtjes over het hele doek. Ook
de lichtinval van links en de nabije vijver buiten het
museum gaven ruimte en grootsheid aan Luceberts
oeuvre. Voor mij was dit een stille en dankbare ontmoeting met een ruime geest.

De oproep van Femke Simonis om andere Vrienden mee in contact te brengen met overweldigende
schoonheid heeft me ertoe aangezet om te reageren. Niet dat ik al niet vaak iets opschrijf: mijn groene dagboekje met versleten kaft ligt rustig op de
salontafel te wachten op een nieuw verhaal.
Een moment van ontroering en diepmenselijke schoonheid beleefde ik op de Algemene Vergadering en receptie op zaterdag 26 februari 2011. Met aandacht
luisterde ik naar het verhaal van voorzitter Roland Laridon. Prachtige zinnen met inhoud, daar geniet ik van:
diep beleefde verwondering in gesproken taal. Voor
mij zijn het momenten van geluk. Daarna overviel mij
menselijke warmte door de begroeting van onze reisleidster Sonja Geeraerts. Een hartelijke omarming en
zoenen met deze woorden: “Dat is echte vriendschap,
dat voelt ge.” Of dit met kunst te maken heeft? Voor mij
is het alvast een grote kunst om mensen vriendelijk en
liefdevol te ontmoeten.
Een verjaardagsuitstap naar Luik: het station Saint
Guillemins. Gebouwen hebben voor mij altijd al een
grote aantrekkingskracht gehad, maar dit station, ‘De
witte dame’, overrompelde mij. Het is bouwkunst van
de Baskische architect Calavatra: staal, glas en wit
beton in al zijn glorie. Ik wou het omarmen, maar gleed
alleen met mijn vingers over het sierlijk gepolijste be-

Agnes Vandamme
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Kunst & poëzie

Vincent van Gogh
Profeet van Pâturages en zuiderzonminnaar,
maar meer dan dit: diepbewogen dichter
die de zware dingen van buiten licht schiep,
herschiep als de kompleet blauwe lucht, herder die het onvruchtbare gebeuren
van buiten, naar het grote centrum dreef, de oasis, de keure
van frisheid… In ons zelve hebben wij de Jordaan;
alle die nog Godsvreemd en belâan
met erfzonde zijn, de dubbele machteloosheid van het naar buiten kijken
en de loutering, dit is de permanente zege in ons:
patos en tragiek,
dit het innerlike, daarom de heilige “veni, vidi, vici”, al die machteloze vreemdelingen van buiten,
al de gebeurtenissen
zullen wij tot godskinderen verfrissen
door het heiligmakende water van de Jordaan.
Kunst is de alles overstelpende liefde
en de alomvattende.
Als de zoon van Tobias die ter genezing van zijn vader
uittoog naar een ver land, en daar de vis
haalde met de kieuwen uit het water:
de ogen van zijn vader het licht schonk.
Kunst is de liefde in elke daad.
Kwintessens. En het volledig liefde zijn.
En dit is liefde als Vincent deed:
de talenten die hij kreeg, tot de waanzin, tot het leed
dat vreugde wordt, levend maken.
Niet het te zijn of niet te zijn is de levensopgaaf,
maar het misterie van het zijn vult alles.
Het eigen zijn. Dat over alles te leggen.
Wordt eigen zijn van de omgeving.
Alles te vervormen, te martelen, te doden
tot schoonheid.
Je zelf dood rekenen voor de wet, om de wet van je zelf te verbreden.
Abstraksie van je zelf, want deze kosmiese liefde vult gans je zelf:
Bron van den aardbal.
Vincent. Zo is hij.
Hij is niets en hij is alles.
Als de priester: meester en dienaar.
En de wijn die eenvoudig perelt in de kelk
is plots onder de adem van liefde, bloed geworden.
Levende drank.
Uit het Sienjaal - Paul van Ostaijen
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Atelierbezoek
 MIA MOREAUX - 7 MEI 2011
Eigenlijk heel onopvallend op het eerste gezicht, ligt
het domein van Mia Moreaux langs de weg van Oudenburg-Westkerke naar Eernegem. De schat openbaart zich pas bij het betreden van de brug die leidt
naar de tentoonstellingsruimte.
De kleine schare Vrienden wordt er door een enthousiaste kunstenaar opgewacht. Ze begint haar levensverhaal als meisje ‘van den Opex’, de Vuurtorenwijk
in Oostende en ze vertelt hoe ze van haar vader leert
tekenen, dat ze naar de academie gaat van Oostende,
waarna nog verdere studies volgen. Na de dood van
haar moeder evolueerde ze naar het non-figuratieve.
Mia Moreaux wordt geïnspireerd door het authentieke,
het eindeloze en de weidsheid van het IJslandse landschap. Ze schildert met ruwe pigmenten die ze zelf
uit de groeven kapt en die ze mengt met damarhars,
opgelost in gomterpentijn. Het zwarte basalt wordt gevonden op IJsland. Gebedsrollen uit Zuid-Tibet en archeologische fragmenten worden in haar doeken verwerkt. Het zijn krachtige werken die een meditatieve
rust uitstralen.
In 1978 werd ze “ verliefd” op albast, een prachtige
soms transparante steen, die ze in glooiende vormentaal kapt. De vlakken komen elkaar tegen om daarna
in een strak lijnenspel weer van elkaar te vertrekken.
Ze worden met zandpapier gepolijst tot ze “zacht als
een babypoepje” aanvoelen. In harde marmers zien
we prachtige fonteinbeelden.
Na de stenen werken is Moreaux begonnen met het
ontwerpen van bronzen sculpturen. Ze troont ons mee
naar haar ontwerpruimte, waar ze ons uitlegt hoe een
bronssculptuur ontstaat. Ze maakt ons duidelijk hoe ze
werkt met collages van natuurlijke structuren.
Vervolgens dalen we af naar het grote atelier, een ware
ambachtswerkplaats, waar de wassculpturen voor het
bronsgieten worden voorbereid en de ruwe bronzen
beelden worden afgewerkt. Overal zijn de werktuigen
en gereedschappen netjes geordend, mede dankzij

 Mia Moreaux
'The liberation of the spirit'

haar vriend en helper Eric, die zelf ook juwelen ontwerpt. Met uiterste precisie wordt elke beeld opgelast,
gevijld, geschuurd, gezandstraald, gepatineerd , ingewakst en gesokkeld. Vakwerk! Zoals voorzitter Roland
Laridon hierbij opmerkte: “Rodin zei al: ‘beeldhouwen
is 97% zweten en 3% inspiratie’.”
De sculpturen van Mia Moreaux zijn in harmonie met
haarzelf: eerlijk, zuiver en positief.
Na een glaasje frisse witte Pfaltzerwijn in de ruime,
lichte ontvangstruimte met zicht op de weidse, glooiende beeldentuin, gaan we naar buiten om deze te
bewonderen.
De weelderige beeldentuin met voornamelijk prachtige inheemse planten, ontworpen door de kunstenaar
en haar echtgenoot, wordt onderhouden door haar
man Roger.
De Vrienden hebben genoten van deze warme, zonnige namiddag in een adembenemend mooie, kunstzinnige omgeving. Dat maakte dit atelierbezoek tot een
onvergetelijk moment!
Op 18 juni 2011 is op de Manitobalaan, in de Meiboomwijk - Konterdam, een twee meter hoog bronzen
beeld van Mia Moreaux ingehuldigd: ‘The liberation of
the spirit’. (foto)
Femke Simonis
i.s.m. Mia Moreaux
Tekstje/gedicht bij de keuze van het lievelingsbeeld
van Mia Moreaux: ‘Mijn zonnige wereld’

Mijn zonnige wereld is een sculptuur
Gegroeid uit de zonnegod Ré
Zon, bron van Leven
Behouder van de cyclus
De overwinning van
Het licht
Over de duisternis
Mia Moreaux

 Mia Moreaux
'Mijn zonnige wereld'
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MuZee
 HENRI STORCK EN HET SURREALISME
Op 28 mei opent in het Ensorhuis de tentoonstelling
Henri Storck en het Surrealisme.
Deze tentoonstelling is een vervolg op de dossierpresentaties die Mu.ZEE in het Ensorhuis sinds 2010 organiseert: Zelfportret met Bloemenhoed - Pieter Vermeersch (2010); Hugo Claus en Oostende (2010); De
zeven hoofdzonden - Vadim Vosters ontmoet James
Ensor (2010-2011).
Henri Storck en het Surrealisme vertelt het verhaal van
de drie vrienden Henri Storck, James Ensor en Félix
Labisse. James Ensor poseert in deze tentoonstelling
voor de camera van zijn stadsgenoot en één van de
belangrijkste Belgische filmmakers uit de twintigste
eeuw, Henri Storck. Deze foto van Ensor met Storcks
camera is het imagobeeld van de tentoonstelling.

brengt Henri tijdens zijn jeugd met hen in contact.
Storck tekent en schildert als hobby maar kiest al vlug
voor de fotografie en de film. In de tentoonstelling zien
we voor het eerst een schetsboek met tekeningen van
de jonge Storck.
Op vijfjarige leeftijd, in 1912, nemen zijn ouders hem al
mee naar de film. Cinema wordt zijn passie en hij zal,
naar analogie van de Brusselse Cinéclub, in Oostende
de Club du Cinéma oprichten op 15 februari 1928. De
filmclub heeft als doel artistieke films aan de leden
voor te stellen. Zelf zegt Storck dat de Club du Cinéma
zijn filmschool was. Zijn vrienden James Ensor, Léon
Spilliaert en Constant Permeke (allen lid van de Club)
stimuleren hem om zelf te filmen. Hun werk zal Storck
ook inspireren. Hij zal verschillende films over en met
plastische kunstenaars maken: Ensor, Spilliaert, Labisse, Tytgat, Permeke, …

Door Ensor’s faam in binnen- en buitenland wordt
Oostende een artistieke verzamel-plaats. De familie
van Henri heeft veel contact met kunstenaars. Tante
Blanche Hertoge met haar kunstgalerij Studio organiseert tentoonstellingen over en met James Ensor. Ook
Felix Labisse is er een graag geziene gast. Dokter De
Knop, die een persoonlijke vriend is van veel schilders,

Henri Storck groeit uit tot de belangrijkste documentairemaker van België, wat hem internationale bekendheid oplevert. Hij was en is een stimulans voor andere
(beginnende) filmmakers. Hij blonk uit in het vatten
van de dagelijkse, politieke werkelijkheid. Storck werkt
ook in opdracht van de Stad Oostende, de toenmalige BRT en RTB en van internationale instellingen. In

 James Ensor
gefotografeerd door Henri Storck, 1947 © www. fondshenristorck.be
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MuZee
Brussel sticht hij het Centre de l’Audio-visuel à Bruxelles (C.B.A.) en het Centre du Film sur l’Art (C.F.A.). Hij
werkt actief mee met het Koninklijk Filmarchief waarvan hij in 1938 een van de oprichters is.
In 1988 wordt het ‘Henri Storck Fonds’ opgericht, dat
het oeuvre en het archief van de cineast beheert. Hij
overleed in 1999.

werken aan het tijdschrift Tribord, in 1930 opgericht
door Felix Labisse. In nummer 3 van augustus 1930
lezen we van Storck een artikel over reportagefilms en
fotografie.
Op de tentoonstelling is de lang verloren gewaande kortfilm Pour vos beaux yeux (35 mm/zwart-wit/
stomme film/8 minuten/1929-1930) te zien. Het is de
tweede film die Henri Storck met zijn Kinamo 35mmfilmcamera maakt. Pas een vijftal jaar geleden vond
men een kopie van de film terug in het Internationaal
Filmarchief van Parijs.

De film vertelt het bizarre verhaal van een jongeman
die een glazen oog vindt in het park, het via de post wil
versturen, maar het oog niet kwijt raakt.
Félix Labisse schrijft het scenario. Het verhaal ademt
de geest van L’âge d’or van Louis Buñuel, dat in hetzelfde jaar verschijnt. Beide films zijn geworteld in het
surrealisme.
De acteurs komen uit Storcks onmiddellijke omgeving:
Henry Van Vyve, Alfred Courmes, Félix Labisse en zijn
zus Ninette.
Pour vos beaux yeux is een stomme film. In 2009 werd
door de Oostendenaar Joachim Brackx muziek gecomponeerd voor deze film in het kader van de DVD
Avant-Garde: surrealisme en experiment in de Belgische cinema van regisseur Charles Dekeukeleire.

In de tentoonstelling Henri Storck en het Surrealisme
wordt een selectie van zijn privébibliotheek getoond.
Storcks liefde voor de literatuur dateert van de schoolbanken. Karel Jonckheere en de zonen van Van de
Woestijne zijn zijn vrienden, hij sticht zelf een literaire
kring. Maar zijn voorkeur gaat uit naar de Franse surrealisten. Hij verslindt de boeken van Cendrars, Breton, Ernst, … , Eluard, Aragon en Max Jacob. Met zijn
enthousiasme overtuigt hij zelfs James Ensor om ‘Le
manifeste du surréalisme’ te lezen.
Op 18-jarige leeftijd schrijft Henri een artikel over Ensor en Spilliaert in de krant Le Carillon. Hij zal ook mee-

De tentoonstelling toont veel foto’s, brieven, artikels en
personalia van Henri Storck. Hij komt ook zelf aan het
woord in fragmenten van interviews afgewisseld met
de muziek van zijn vriend Jaubert, Concert Flamand,
een werk opgedragen aan Henri Storck.
Naast de jeugdschetsen van Henri Storck is er ook
beeldend werk te zien van James Ensor en Felix Labisse.
De tentoonstelling kwam tot stand met de medewerking van de erfgenamen van Henri Storck, het Fonds
Henri Storck, Patrick Vanslambrouck, de bibliotheek
van het KMSKA.
Praktisch
Ensorhuis - Vlaanderenstraat 27 - 8400 Oostende
Open woensdag-maandag: 10-12u en 14-17
Gesloten op dinsdag
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Reizen
 MUSEUMREIS SINT-AMANDS EN
MAS OP 22 MEI 2011
Om 8.15 uur stipt vertrok onze vertrouwde chauffeur
Rudy met een bijna volle bus Vrienden, voor alweer
een succesvolle museumreis. De eerste stop was SintAmands waar de groep zich om 10 uur opsplitste om
het kleine, maar intieme Emile Verhaerenmuseum te
bezoeken. Terwijl de ene groep een rondleiding kreeg
door het museum, volgde de andere groep de conservator door Sint-Amands om telkens halt te houden
bij een gedenkwaardige Verhaerenlocatie, zoals het
indrukwekkende, hoog boven de Schelde gelegen
graf van Verhaeren en zijn vrouw. Als toemaatje mochten de Vrienden over en weer varen met de veerpont,
waarbij ze vanaf de overkant een mooi zicht hadden
op Sint-Amands.
In het museum zelf gaf een bijzonder gedreven en
enthousiaste gids uitleg bij de levensloop van Emile
Verhaeren, visueel uitgebeeld op een levenslijn in de
smalle toegangshal. Ze worstelde met de haar toegemeten gidstijd van drie kwartier per groep om al haar
kennis over Verhaeren en het museum op haar publiek
over te brengen, maar ze deed het met verve! Typisch
voor de inrichting van de grote en kleine museumzaal
is de aanwezigheid van rechthoekige kijktafels in alle
mogelijke formaties en posities, tot zelfs omgekeerd
tegen het plafond, diagonaal in de grote zaal. De tafels verbeelden de tentakels in Verhaerens dichtbundel Les villes tentaculaires, maar zijn ook geïnspireerd
op het schilderij La lecture van Theo Van Rysselbeghe
in de kleine zaal, waar links in beeld Emile Verhaeren
in een opvallend rood jasje aan een lange tafel zit en
zijn vrienden, onder wie André Gide en Maurice Maeterlinck, voorleest uit eigen werk.

 graf 'Emile Verhaeren'
foto Eve Kelly

Na een goedverzorgde maaltijd in restaurant De Veerman aan de Scheldekade in Sint-Amands bereikten de
Vrienden het MAS in Antwerpen iets na 15 uur. Daar
kreeg iedereen tot 18 uur de tijd om het MAS individueel te bezoeken, en die tijd was wel nodig ook om
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de rijke collectie te bewonderen. De meeste Vrienden
togen via de roltrappen meteen naar de tiende verdieping om daar op het dakterras van een schitterend
panoramisch uitzicht te genieten over de stad en de
haven. Daarna begon de afdaling via de prachtig gepresenteerde en origineel opgebouwde themacollecties van de achtste tot en met de vierde verdieping: leven en dood (7 + 8), Wereldhaven (6), Wereldstad (5)

 foto Eve Kelly

en Machtsvertoon (4). Bijzonder indrukwekkend op de
8e verdieping is de uitgebreide en heel gevarieerde
precolumbiaanse collectie van Paul en Dora Janssen,
met veel verfijnde gouden voorwerpen en aardewerken beelden. De 7e verdieping herbergt de collectie
van het Volkskunde- en Etnografisch Museum, de 6e
die van het Scheepvaartmuseum. De collecties van
deze drie musea zijn voortaan samengebracht in het
MAS, met een deel van de collectie van het Vleeshuis,
waar alleen nog de muziekinstrumenten bewaard blijven. Het pronkstuk op de 5e verdieping is een prachtig, blinkend rode Minerva uit 1930. Na de themacollecties dalen we af naar de 4e verdieping voor de
tijdelijke (tot 31/12), maar prestigieuze openingstentoonstelling ‘Meesterwerken in het MAS’, een ‘topselectie uit de topselectie’ van het KMSKA, het MuHKA
en het Museum Plantin-Moretus: een schitterende kijk
op de Antwerpse beeldcultuur van de middeleeuwen
tot nu. Afdalend voor een glaasje in cafetaria De Storm
op het gelijkvloers, bewonderen we vanaf de 2e en
1e verdieping nog de mozaïek in grijze tinten van Luc
Tuymans op het grote voorplein. Voordat we weer op
de bus stappen, werpen we tijdens een groepsportret
nog een laatste blik op de prachtige rode en glastransparante blokkendoosarchitectuur van de Nederlander
Neutelings.
Rond 19.30 uur komen we aan in Oostende, met in het
vooruitzicht alweer een mooie, ditmaal tweedaagse
museumreis naar Nancy-Metz op 24 en 25 september.
Met dank aan onze altijd voortreffelijke en begeesterende reisleidster Sonja!
Femke Simonis

Reizen
 TWEEDAAGSE REIS NAAR
NANCY EN METZ
Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011
 Zaterdag 24 september
6.45 uur : vertrek aan de visserijschool
9.00 uur : mogelijkheid tot ontbijt langs de baan
12.15 : aankomst in Nancy : vrij middagmaal
14.30 uur : geleid bezoek aan het museum ‘l’Ecole de
Nancy’ en de tentoonstelling Jacques Gruber in Galerie Poirel

“L’ecole de Nancy”
Stichter van deze school is Emile Gallé, een kunstenaar met veel gezichten. Hij was meester glasbewerker, keramist, ebenist en industrieel kunstenaar. Onder
zijn impuls werd in 1901 een groep kunstenaars samengesteld onder de naam L’Ecole de Nancy, waaronder grote namen als Victor Prouvé, Jacques Gruber
van de munufactuur Daum, Louis Majorelle en nog
vele anderen.
De inspiratiebron van l’Art Nouveau is de natuur, de
vegetatie en de bloemen. Ook gebruiksvoorwerpen
worden in deze stijl gemaakt en daardoor later op grotere schaal geproduceerd. Op de poort van de fabriek
van Emile Gallé stond : Ma racine est au fond du bois.
17.30 uur : vrij. Wij kunnen u een kleine wandeling
op de Place Stanislas aanraden. De locatie is door
Unesco tot werelderfgoed van Europa en is een must
voor elke toerist en de trots van de bewoners. In 2005
vierde deze stad zijn 250ste verjaardag. Ook hier viert
de Art Nouveau stijl hoogtij. De stad werd recent gerenoveerd en volledig autovrij gemaakt
We nemen onze intrek in Hotel Best Western, gelegen
in het centrum van Nancy.
19.30 uur : avondmaal in restaurant Les Mignardises.
Op het menu staat :

Crevettes roties chutney de mangue





Poussin aux trois poivres flambé à l’armagnac
Crumble de reblochon aux patates douces
Tiramisu au Thé Vert et aux fruits
 Zondag 25 september
vanaf 7.30 uur : ontbijt in ons hotel
om 10.00 uur : rondrit in de Stad met ‘Petit Train’ via
de belangrijkste bezienswaardigheden van Nancy, in
het Nederlands.

om 11.00 uur : vertrek naar Metz
om 12.00 uur : aankomst in Metz, vrij middagmaal
om 14.00 uur : bezoek aan het Pompidou Museum
onder leiding van 2 gidsen gedurende anderhalf uur.

Pompidou Museum
Het nieuwe museum werd geopend in mei 2010 en
brengt wereldkunst in een Franse provincie. We hoeven niet meer naar Parijs om de belangrijkste collectie moderne en hedendaagse kunst van Europa te
bewonderen De Japanse architect Shigeru Ban heeft
door deze nieuwe kunsthal (kostprijs 70 miljoen Euro)
Metz op de Europese kaart gezet. Het werd een organisch gebouw dat culmineert in een 77 meter hoge
mast met als blikvanger het golvende witte dak geïnspireerd op de hoed van een Chinese boer. Onder het
dak vinden we drie meer conventionele ruimtes en een
multifunctionele centrale hal. Per jaar worden hierin
vier tot zes exposities gehouden van kunst uit de 20ste
en 21ste eeuw .Het Pompidou Metz is geen filiaal van
het Centre Pompidou in Parijs maar een zelfstandige
instelling met een werkingsbudget van 10 miljoen Euro
per jaar.De gemeente Metz ,de regio Lotharingen, de
Franse staat en een privésponsor dragen deze uitgaven. Het enige wat het Centre Pompidou bijdraagt zijn
de goede naam en de kunstverzameling. De lijst van
kunstenaars is een opeenvolging van grote namen zoals Matisse, Picasso, Pollock, Dali. Hoogtepunten zijn
bv. De gerestaureerde werken “Bleu1 Bleu2 en Bleu3
van Sonia en Robert Delaunay die zo groot zijn dat ze
in Parijs niet konden worden opgehangen. Er is ook
werk van Magritte, Picasso en Klee naast Dada en
Louise Bourgeois, naast het beroemde fietswiel van
Marcel Duchamp en werken van Klein, Pollock Giacometti. Ook foto’s en films zijn er te zien.
Om 16.00 uur : vertrek uit Metz
Om 18.30 uur : stop voor het avondmaal
Om 21.00 uur : aankomst in Oostende
Prijs per persoon 190 euro : reis, overnachting, gidsen, toegangen en avondmaal in het prachtige restaurant “Les Mignardises” inbegrepen
Toeslag single 30 Euro
Omdat het hotel ons slechts een optie verleend tot 18
juli vragen wij u om in te schrijven ten laatste op 18 juli
door betaling van een voorschot van 100 euro.
De reis gaat door wanneer minimum 30 personen
deelnemen. Indien de reis wordt geannuleerd, worden
het voorschot integraal terug betaald.
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Jeugd (tot 22 jaar): 15 euro
Individueel lid : 28 euro
Gezin, samenlevingstarief : 45 euro
Steunend lid : 50 euro
Sponsor : 150 euro
Inlichtingen bij de penningmeester Joël Nieuwenhuyse
(tel. 059/80.30.61)
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Druk : Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
T 059 33 33 99, info@lowyck.com
Fotoverantwoording : Valère Prinzie

De afbeelding op de cover van deze Pro Luce is ook het
campagnebeeld van de expo ‘Henri Storck en het surrealisme’ die in het Ensorhuis loopt van 28 mei tot 6 november
2011.
Meer informatie over deze expo vindt u onder de rubriek
‘Mu.ZEE’.
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