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Editoriaal
 ONVERDROTEN ACTIE!

der de titel ‘Op volle toeren…’, voor meer belangstelling
en aandacht voor eminente eigen Oostendse kunsteIn de BZIO-IMBO, Zeedijk 286, Oostende had ik namens
naars, en dit in de volgende termen: ‘Nu nog wachten
het kunstcollege van dit instituut de eer om op woensop het ogenblik dat Oostendse kunstenaars op de een
dagavond 24 oktober 2012 een belangrijke tentoonstelof andere manier hun plaats in Mu.ZEE verwerven.’ Ik
ling in te leiden. Het was de eerste in een reeks van
vermeldde daarbij een aantal van hen die ook voorkwavier tentoonstellingen die een
men in de eerste reeks.
hommage willen brengen aan
Op het jaarprogramma van
eminente Oostendse kunste2013 van onze Vrienden staan
naars. De leidraad hierbij was
opnieuw een Algemene Verhet boek ‘Beeldend Oostende’
gadering, museumreizen, gevan Norbert Hostyn, ooit conleide bezoeken aan tentoonservator van ons Museum voor
stellingen en kunstateliers,
Schone Kunsten van de stad
bezoeken aan collecties, voorOostende. Er waren kunstwerdrachten, enz. Meer dan ooit
ken te bewonderen van Boel,
zullen we aan de nieuwe scheDrybergh, Guinotte, Elias, Van
pen van Cultuur vragen om in
Tuerenhout, Bosschem, Demeu,
haar ambtsperiode zeker ook
De Lee, Allemeersch, Willaert,
belangstelling te hebben voor
Devolder, Maës, Remaut, Van
de kunst van eigen bodem en
Lierde, Michiels, Seynaeve en
voor eigen verdienstelijke OosMaes. Het betreft kunstenaarstendse kunstenaars die faam
schilders die expliciet vermeld
verworven hebben, maar in
en behandeld worden in hoofdeigen stad stiefmoederlijk bestuk 8 van het boek, met name
handeld of totaal vergeten en
‘Kunstschilders geboren tussen
verwaarloosd worden.
1913 en 1945’. De drie volgende
Hiervoor aandacht vragen is
tentoonstellingen zullen bestaan
meer dan ooit ook een van
uit werken van kunstenaars die
de taken van de Vrienden
expliciet behandeld worden in
Mu.ZEE, collectie stad Oosandere hoofdstukken van het
tende. Om de woorden van diboek, waarbij ook zal gestreefd  Omslag boek ‘Beeldend Oostende’ van Norbert Hostyn
recteur-conservator Phillip Van
worden naar actualisering, omden Bossche te parafraseren
dat het boek verschenen is in de jaren 1990.
in zijn inleiding tot Xavier Tricot Paintings (Vision PublisHet initiatief voor deze reeks tentoonstellingen was tehers, 2012): “Het theater van het kunstspektakel moet
vens een hommage aan Norbert Hostyn die jarenlang
ook afgewisseld worden met hoop.”
een zeer verdienstelijk conservator was van ons Museum voor Schone Kunsten. Hij verdiende zeker niet de
Roland Laridon
behandeling die hem nadien is te beurt gevallen.
voorzitter
De tentoonstelling kende in alle opzichten een waar
succes en onder zeer grote belangstelling werd ze dan
Het bestuur en de redactie wensen de Vrienden fijne
ook officieel geopend verklaard in aanwezigheid van de
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2013, vol intenieuwe schepen van Cultuur, Hilde Veulemans.
ressante culturele activiteiten en ontmoetingen.
In Pro Luce nr. 52 pleitte ik in het Edito, verschenen on-

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP • VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP
Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2013.
Wij garanderen u een even boeiend en veelzijdig programma als in 2012, maar in 2013 doen we er nog een
schepje bovenop door de samenwerking en overeenkomst met Mu.ZEE .

De lidgelden bedragen nu:
• 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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BE16 0012
0908 3374
p.a. Albatro
sstraat 10
8400 Ooste
nde

Algemene vergadering
 23 FEBRUARI 2013
Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 februari 2013 om 10.15 uur
in de Koninklijke Gaanderijen (Rotonde, tegenover de
Wellingtonrenbaan), waar ook in 2010, 2011 en 2012 de
Algemene Vergadering plaatsvond.

Het programma
 Verwelkoming
door Martine Meire, directeur Cultuur stad Oostende
 Werkingsverslag 2012
door Johan Van Roose, secretaris
 Financieel verslag 2012
door Joël Nieuwenhuyse, penningmeester
 Feesttoespraak
‘De kreet in de kunst’
door Roland Laridon, voorzitter
Slotwoord
door Hilde Veulemans, schepen van Cultuur
Met muzikale omlijsting door De Zandkorrel en receptie,
gevolgd door een feestelijke lunch

Feestmenu

 De schreeuw, Oosterpark Amsterdam, Jeroen Henneman
© straatkaart.nl

(€ 45, inclusief wijnen en waters,
samengesteld door de Savarin)
Sint-Jacobsvruchten bouchot, spinazie en bloemkool

***
Hertenkalf met veenbessen, schorseneren, amandelsoezen en saus ‘poivrade’

***
Tarte Tatin

***
Mokka

***
Aangepaste wijnen en waters

€ 45 p.p. vóór 1 februari 2013 over te schrijven
op rekening BE16 0012 0908 3374
p.a. Albatrosstraat 10 • 8400 Oostende
met de vermelding “feestmenu AV 23/02”
U ontvangt eind januari nog een individuele uitnodiging
via de post.
WWW.VRIENDENMUZEE.BE
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Kunst & poëzie
Rubriek Kunst & Poëzie
(Paul van Ostaijen)

ROUWSTAD
VLIEGERAANVALLEN
Burgers

sirenen

verwittigd

1
2

overal

donkerte

3
Licht in de kamer toontinteling van violet naar Zwart
op linnen

en papier

kaffees =
onbewegelike pantserauto’s
licht geschut
al de vensters zien straat door kleurglasbrillen
vensters als duitse professoren
blauw-zwart zinken van gedoofde dingen

Vult
dieper DONKer de duistere straat
Vallen
duisternis
in
donkerte
Pruisies blauw
draaikolken
in zwart

 Ossip Zadkine, De verwoeste stad (1947, 1953), brons
© verhaal140.wordpress.com

 PAUL VAN OSTAIJEN
Uit: Paul van Ostaijen, Verzameld werk (Bert Bakker,
1963): Bezette stad

schuift de trem beweging die dood is

masker

O masker op mij toe !
IK

 Paul Van Ostaijen
© www.poetryflowbypassion.nl

BEN
DE STRAAT
straat

Gil

IK
trem
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Zadkine kreeg de inspiratie voor ‘De verwoeste stad’
toen hij vlak na de Tweede Wereldoorlog het platgebombardeerde Rotterdam zag. Het bronzen beeld is
6 meter hoog en stelt een man zonder hart voor die
zich schreeuwend uitstrekt naar de hemel in een gebaar van wanhoop, angst, woede en afgrijzen. De eerste versie uit 1947 ging verloren na een expositie. De
tweede versie van het beeld werd in 1953 onthuld op
het Plein 1940, als schenking van het warenhuis De
Bijenkorf aan de stad Rotterdam.
Keuze van beeld en gedicht: Roland Laridon

Varia
 SCHRIJVERS OVER OOSTENDE
ALS KUNSTSTAD

Uit Zeepijn (p. 102-104) heb ik het volgende fragment
gekozen over Spilliaert en zijn band met de kerstboom:
“Eén ding wil ik vooropstellen en dat doe ik niet om
u te provoceren: als er in Spilliaerts tijd kerstbomen
langs de dijk hadden gestaan, dan had hij die ongeDeel 6: Charlotte Mutsaers over Spilliaert
twijfeld geschilderd. (…) Volgens mij werd Spilliaerts
en Oostende als kerststad
zienswijze door twee dingen bepaald:
1) het feit dat zijn grootvader vuurtorenwachter was
In deze kersttijd laat ik
2) het feit dat zowel zijn vader als zijn broer
graag Charlotte Mutkapper waren
saers aan het woord
Het eerste heeft hem een fascinatie voor het licht beover haar impressies van
zorgd. Het tweede een fascinatie voor de wind. En
Oostende als kerststad.
die twee tezamen hebben hem, via de zee en via
Ze heeft een hechte
het dennenbos, recht in de armen van de kerstboom
band met Oostende en
geblazen. Zijn aanbidding van het licht heeft hij met
het Oostendse kunstleEnsor gemeen, die het licht ‘zijn dochter’ noemde.
ven, waarbij ze zich zo
Welke schilder zou het licht ook niet aanbidden in een
betrokken voelt dat er al
stad als deze. Maar terwijl Ensor meer op de kleurrijke
twee tentoonstellingen
schitteringen van het daglicht was gericht, liet Spilliin de Venetiaanse Gaan foto Charlotte Mutsaers
aert zich betoveren door het kerstlicht, dat bescheiderijen aan haar zijn gedener is en raadselachtiger. (…) Spilliaert begreep
wijd: 'Stranden en blikken' in 2002 (samen met Eric De
het maar al te goed. De bewaasde lampenslingers,
Kuyper, toen beiden 60, over Ensor en Spilliaert) en
de sprookjesachtige vuurtoren met zijn stralen tegen
'Met pen en penseel' (eind 2009-begin 2010).
een achtergrond van fijne sterretjes,
In 2009 ontving zij de prestigide maan die als een mistige kersteuze P.C. Hooftprijs en inmiddels
bal boven zee hangt, een kruisbeeld
heeft zij haar zeventigste verjaarvergezeld van een snoer van kleine
dag gevierd, met een interview
lichtjes plus een kerstbal-globe, het
in De Standaard der Letteren
samenspel van omﬂoerst maanlicht
(26 oktober 2012) over wat haar
en de zacht gekleurde lampen der
in die zeventig jaar bewogen en
dijklantaarns, al die stemmige, sfeergedreven heeft.
volle, verstilde, angstaanjagende
In 'Aan dezelfde zee: Oosen toch zo feeërieke lichteffecten
tende in de Nederlandse litedie je nergens anders tegenkomt,
ratuur' (Schrijvers over Ooshij heeft ze opgemerkt en voor ons
tende als kunststad (deel 1),
vormgegeven. ’t Zal duidelijk zijn
Pro Luce nr. 48, p. 6) schrijven
dat de wind op dit alles nauwelijks
Tom Sintobin en Koen Rymenvat heeft (…) – maar op de zee, de
ants over de liefde van Charlotte
lucht en de mensen heeft hij dat des
Mutsaers voor Oostende:
te meer. (…) Als Spilliaert mensen
“In Zeepijn (in het verhaal ‘Osaan zee schildert, doet hij dat dan
senhaas uit de kerststal’) vraagt
ook voornamelijk om te laten zien wat
Charlotte Mutsaers zich af waarde wind met hun kleren en hun haar
om ze in Oostende niet naar pouitspookt. Lange lokken die als een
ezie taalt. Het antwoord is dat
zwarte rookpluim de zee opvliegen.
Oostende zelf een en al poëzie
Uiteengerukte wolkenvelden. Schrikis: in Oostende wordt alles door
beelden. Nee, dan is er van verstilde golven gekust. De manier
ling weinig sprake meer.
waarop zij Oostende poëtiseert,  Léon Spilliaert, zwart-wit litho, zonder titel, 1918
De overeenkomsten tussen de zee
blijkt uit de taal waarin ze de stad
en het dennenbos indachtig, tussen de gekrulde golbeschrijft, met veel dubbele woordbetekenissen. Zie
ven en de gekamde dennenbomen, kon ik me gewoon
alleen al de twee gecursiveerde werkwoorden hierboniet voorstellen dat Spilliaert de dennen niet had opven: taalt (taal, verlangen) en gekust (kussen en Belgezocht. (…) Toen ben ik een spannende zoektocht
gische kust).”
begonnen en (…) bij een pracht van een SpilliaertIn Zeepijn (1999) en Koetsier Herfst (2008) staan rake
kerstboom uitgekomen. Het is een zwart-wit litho en hij
observaties en beschrijvingen van Oostende, met
staat in het boek Les plaisirs d’hiver (1918).”
name in de kersttijd, met verwijzingen naar de traditionele kerst- en nieuwjaarsmenu’s, de nieuwjaarsduik en
Femke Simonis
de kerstboomverbranding op het Klein Strand.
WWW.VRIENDENMUZEE.BE
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Stadsmuseum
De Koninklijke Oostendse heem- en geschiedkundige kring ‘ De Plate’ organiseert in het Stadsmuseum, Langestraat
69, de tentoonstelling Het belang van
het klein Oostends drukwerk in de lokale geschiedenis, met aandacht voor
Handel en Nijverheid, Maritiem Oostende, Carnaval en de Dood.
Klein drukwerk is een kier op ons collectief geheugen. Het bewaart levendig
onze geschiedenis en zorgt ervoor dat
die niet verdampt in cijfers en grafieken.
Het toont ook het vakmanschap van
onze drukkers.
De tentoonstelling loopt van 29 januari
tot en met 31 mei 2013 en is dagelijks
te bezoeken van 10 tot 12.30 en van 14
tot 18 uur. Gesloten op dinsdag.
Gratis toegang voor de Vrienden.

Wij danken
Het bestuur van de Vrienden Mu.ZEE, collectie stad Oostende dankt Nancy Bourgoignie, schepen van Cultuur, en
Gunter Pertry, gedeputeerde Cultuur provincie West-Vlaanderen, voor hun belangstelling en sympathie voor onze
vereniging in de periode 2006-2012.

Reizen
 UITSTAP NAAR LILLE OP
10 NOVEMBER 2012
Bij veel mensen riekt een museum naar de ‘oude tijd’.
Niet zo bij de Vrienden Mu.ZEE die op zaterdagmorgen 10 november geestdriftig de bus bestegen, richting
Lille. Voorzitter Roland Laridon bracht er al gauw de gepaste sfeer in. Zelf was hij trouwens uitgedost met een
oer-Franse ‘béret alpin’. Hij moedigde reisleidster Sonja
en haar man Ivan aan met opgetogen welsprekendheid, alsof hij al aanvoelde dat zij hun gemakkelijkste
dag niet tegemoet gingen.
De chauffeur wist ook van wanten, want een half uur
voor openingstijd troepten we al samen op de prestigieuze Place Philippe le Bon, naar de Bourgondische
hertog die hier resideerde als graaf van Vlaanderen.
Het imposante Palais des Beaux-Arts dateert zichtbaar uit het Second Empire (1852-1870, Napoleon III),
met het arrogante en overdadig opgetutte gevelfront,
de klassieke zuilen en barokke timpanen. De binnenafwerking overtrof de geveldecoratie in verfijning, met
delicate vloermozaïeken. Onlangs kwam er nog een
smaakvolle moderne toets bij: veelkleurige luchters en
in de gewelven een sterrenhemel van LED-lampjes.
Tussen de marmerbeelden van prachtige 19e-eeuwse
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 Boekentoren op de expo 'Babel'

naakten bereikten we ons doel: de tijdelijke tentoonstelling Babel. Het vermaarde Bijbelverhaal over de toren
van Babel kreeg zijn neerslag in de Joodse Schrift tijdens de deportatie van de ‘kinderen Israëls’ door de
Babylonische koning Nebuchadnezar. Sommigen
slaagden erin om binnen de miljoenenstad Babylon
een volkseigen bestaan op te bouwen, maar ze kwamen toch onder de indruk van de massieve ziggurats
(= trappiramiden met een tempeltje op de kruin). Die
torenden hoog uit boven de multiculturele en veeltalige
bevolking en schenen ‘tot de hemel te reiken’, alsof zij

Reizen
God uitdaagden. Voor de geletterde Hebreeuwse priesterkaste betekende het maar een stap om aan te nemen dat zo’n hoogmoedig bouwsel moeilijk te voltooien
viel te midden van de heersende spraakverwarring.
Naast het scheppings- en zondvloedverhaal leverde
ook dit stof voor het boek Genesis.
Zowel de schilders sedert de middeleeuwen als de
hedendaagse installateurs vonden vlot inspiratie in dit
verhaal. De beroemdste afbeeldingen zijn van Pieter
Brueghel de Oude en sieren musea in Rotterdam en
Wenen, maar verdragen geen transport meer. Een volmaakte kopie kon ons evenwel bekoren. De moderne
kunstwerken vertonen een soort navolging van deze
historische voorbeelden, soms zelfs een gewaagde
imitatie. Wel benutten de kunstenaars volop de moderne technieken, zoals fotomontage. Gunstig valt
daartussen de gotische kathedraaltoren op van onze
eigen Wim Delvoye: een netwerk van stalen staafjes,
uitmondend in een sierlijke torenspits. Een Spaanse artiest legde het nog slimmer aan boord en liet de bijtjes
voor hem werken. In een bijenkast zette hij een omgekeerde bloempot en de naarstige werkbijen bouwden
er honingraten omheen. Met wat bijschaven ontstond
een aansprekende verkleinde uitgave van Brueghels
voorbeeld.
Deze paar stukken illustreren wel dat wij geen ‘gemakkelijke’ tentoonstelling bezochten. Gelukkig gidste een
modieuze jongedame ons erdoorheen met veel genietbare uitleg. Wel kwam haar stem zwakjes over. Zo
misten enkelen de kern van het ontwerp bij het grote
kunstwerk dat naar de holocaust verwijst en waarop
Hitler zijn zelfportret schildert. De installatie is opgebouwd als een hakenkruis, maar dat ontging velen
door de gehaspelde uitleg van de gids. Toch verliet iedereen zeer tevreden de zaal om het tweede deel van
de expo te bekijken: Fables du paysage flamand. In de
schilderkunst ontstond de belangstelling voor het landschap uitgerekend in Vlaanderen. Vanaf de Primitieven

tot na de barok trok het landschap soms meer de aandacht dan de personages. Die schenen zelfs niet meer
dan een aanleiding om de omgeving af te beelden. Het
museum van Lille verzamelde vlot een schat aan landschappen, vooral uit Belgische musea. Bosch en Brueghel ontbraken dus niet. Sint Christoffel met het kindje
Jezus leent zich graag tot centrale figuur tussen onstuimige bergrivieren en dreigende rotspartijen. Kunstliefhebbers kunnen hier dagenlang hun artistieke hartje
ophalen, maar onze fysieke appetijt begon ons parten
te spelen. Sonja floot stipt om half een haar roedel samen voor een wandeling naar het uitgelezen restaurant
Brasserie de la Paix op de Place Rihour. Voor onze verkrampte knoken deed dit eindje stappen wel deugd en
we likkebaardden onderweg al bij het beloofde menu.
De ‘kir’ joeg de stemming meteen ten top, waarna ons
een half dozijn oesters toelachte vanuit hun paarlemoeren schelpen. Fijnproevers wisten dit entreetje wel
te waarderen. De vlotte garçons kwamen daarop aangedraafd met een riante ‘cuisse de canard confite à la
crême d’ail’. Die Franse menu’s klinken als liefdespoëzie. Intussen bleven de witte en rode wijn toestromen.
Niemand protesteerde. Met een ‘crême brûlée chicorée
vanille’ vulden we de gaatjes. Het bestuur wilde in gulheid niet onderdoen en trakteerde met koffie, vooraleer
het verblijde gezelschap op de stad los te laten.
Op zaterdagnamiddag gonst Lille van het volk en wij
vreesden in deze mensenzee te verdrinken. Wel was
het tegen de avond heerlijk flaneren onder een lichtend
baldakijn van elektrisch kantwerk. Het uur van vertrek
sloeg evenwel onverbiddelijk en Sonja telde met een
bang hart haar schapen, maar iedereen had zich trouw
present gemeld. Een pluim voor Sonja en Ivan voor
deze geslaagde uitstap. Zij mogen nog zoiets organiseren!
Marcel Leeuwerck

 De Vrienden voor het Palais des Beaux-Arts

WWW.VRIENDENMUZEE.BE
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Atelierbezoek
 TERUGBLIK OP HET ATELIERBEZOEK
BIJ WERNER WATTY
Op vrijdag 26 oktober was een kleine groep Vrienden
te gast bij de Oostendse ‘fijnschilder’ Werner Watty. De
twee foto’s zijn genomen in Werners atelier op de twee-

 Werner Watty in actie, terwijl de Vrienden luisteren en bewonderen
© Paul Stevens

de verdieping van zijn woonhuis. Na een rondleiding
door de andere vertrekken en gangen die volhangen
met zijn werk, werden de Vrienden beneden in het salon
onthaald op koffie, wijn en allerlei lekkers. Hartelijk dank
voor deze warme, gulle ontvangst, Werner en Claire!
Het bestuur

 Volgens Werner Watty is “schilderen liegen met verf”
© Paul Stevens

Leden - kunstenaars in de kijker

Ons lid Richard Taecke, specialisatie olieverf aan de Stedelijke Kunstacademie Oostende, is eerste laureaat 2012 geworden in de provinciale wedstrijd
schilderkunst van het Vermeylenfonds West-Vlaanderen, ‘door de hoge kwaliteit
van zijn semi-figuratieve landschappelijke doeken’ (juryverslag). Het bekroonde
werk is 'Alpenblick'.



‘Alpenblick’, olieverf op doek, 40 x 50 cm)

Wij gedenken
Dit najaar zijn twee van onze leden overleden: Marc Van Dyck, groot Ensorfan, en Jean Vyvey, voormalig gemeente- en provincieraadslid.
In de museumwereld zijn in oktober 2012 twee belangrijke personen gestorven: Menno Meewis , kunsthistoricus en directeur van het Middelheimmuseum Antwerpen; Charles Van Deun, voorzitter-stichter en afgevaardigd beheerder van de Stichting Paul Delvaux.
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Venetiaanse Gaanderijen
 ZIE DE MENS.
HERMAN VAN NAZARETH
ONTMOET PERMEKE
8 december 2012 tot en met 24 februari 2013

 (c) Herman van Nazareth

Onder de Bijbelse titel ZIE DE MENS brengt deze tentoonstelling, in een ontmoeting met Permeke, de eigen
visionaire blik van Herman van Nazareth op de condition humaine. Beelden en schilderijen, geconfronteerd
met elkaar of met werk van Permeke, worden getuige
van een diep humanitair engagement. Het is kunst
naar het hart van een eigentijdse Havelaar: uiting van
een sociaal conﬂict en signaal van eigen menselijk tekort.
De kunst van Herman van Nazareth blijkt de ontmaskering van het overbodige te zijn. De opsmuk ontwijkend maakt hij plaats vrij voor de diepere betekenis.
Zijn visie op de mens verschijnt in een ontelbaar veelvoud van gestaltes die elkaar lijken te herhalen, maar
telkens anders zijn.
De schilder-graficus Herman van Nazareth verbaasde
in het begin van de jaren zestig menig kunstliefhebber
met zijn expressionistische koppen, figuren en landschappen waar vooral koloriet en tonaliteit centraal
stonden. Begin jaren zeventig verwerkte hij die figuren
in lyrische landschappen. Hij trok naar Kaapstad waar
een indrukwekkende reeks portretten ontstond die een
pakkende getuigenis vormen van het regime: macht
en verdrukking staan er loodrecht tegenover elkaar. In
Zuid-Afrika kreeg hij tevens de smaak van het bronsgieten en het sculpteren te pakken en waagde hij zich
met succes aan de beeldhouwkunst. Terug in België
(1978) ontdekte hij de voldoening van het bewerken
van ruwe, massieve marmer. Plexiglas werd de volgende uitdaging. Deze vernieuwende grondstof geeft
aan zijn werk een bijkomende dimensie door de speling van het licht, de dieptewerking en de handelbaarheid van het materiaal. Sinds 1987 experimenteert hij
met een totaal nieuw medium. Uit koper, ijzer en cortenstaal groeide een nieuwe monumentale, geometrische figuratie. Naar het millennium toe greep Van Nazareth terug naar de oervormen uit zijn beginperiode.
Piet Boyens
Curator

 WILLY BOSSCHEM.
EEN WANDELING DOOR
60 JAAR KUNST.
15 maart tot 21 april 2013
Vanaf 1953 is Gentenaar Willy Bosschem actief in
Oostende als kunstenaar, als pr-man voor het Kursaal
en als directeur van de Oostendse kunstacademie. Tal
van kunstprojecten ontsproten uit zijn creatieve brein:
'Met kunst aan tafel', het kunstproject Box-Art, de geveldecoratie op een loods van de Oostendse reder
Willy Versluys, de artistieke decoratie in een appartementsgebouw dat zijn naam draagt, …
Ook als creatief kunstenaar is hij al 60 jaar actief in
Oostende. Hij maakte schilderijen, etsen, installaties,
affiches, cartoons en logo’s.

 Willy Bosschem, Hanengevecht (deel triptiek), 1992
Acryl op doek, 3x150x200

In de tentoonstelling krijgen we een overzicht van zijn
rijkgevulde carrière waarin vooral de thema’s katten en
vrouwen domineerden. De verschillende stijlperiodes
illustreren zijn zoeken naar variatie in kleur en beweging, een wandeling door 60 jaar kunst.
Martine Meire
Directeur-Cultuurbeleidscoördinator
Openingstijden :
In kerst- en krokusvakantie dagelijks open van 14 tot
17 uur en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.
Op maandag gesloten.
Buiten de vakantieperioden gesloten op maandag,
dinsdag en woensdag. Toegang gratis.
Venetiaanse Gaanderijen,
hoek Zeedijk/Parijsstraat, 8400 Oostende.
Meer info: www.oostendecultuurstad.be
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Ensoriana
 DE VROEGE WAARDERING VAN ENSOR

UW LEDENVOORDEEL IN 2013

Ensor was een zeer veelzijdig personage. Dit komt
tot uiting, niet alleen in zijn picturaal en grafisch werk,
maar ook in zijn teksten die vaak doen denken aan een
"woordkunstenaar", en zelfs in zijn muzikaal werk. De
waardering voor Ensor is, zo mogen wij wel zeggen,
algemeen. Toch kwam ze naar Ensors eigen oordeel
veel te laat. Wij moeten inderdaad tot 1898 wachten
vooraleer de stad haar eerste werk van de Meester
koopt (cf. Ensorgrafiek in confrontatie. Oostende,
1999, blz. 314). Dit zinde Ensor niet. Nochtans kan
men niet beweren dat Ensor geen goede pers kreeg
vóór dat jaar. Als we er de Oostendse kranten op naslaan, blijkt voor de jonge Ensor al een vrij volgehouden belangstelling te bestaan in 1881. Dit is althans
wat wij vernemen in L'Echo d'Ostende uit die jaren.
Ensor was toen pas 21 jaar en werd al van nabij gevolgd door de krant van Jules Daveluy. Op 17 juli 1881
vermeldt deze zijn deelname aan de tentoonstelling
van de Chrysalide (zie E. Min, James Ensor. Een biografie. Antwerpen-Amsterdam, Meulenhof-Manteau,
2008, blz. 35) waarin hij twee doeken tentoonstelt:
‘Interieur d'Atelier’ (eigenlijk ‘Het burgersalon’ - zie E.
Min, geciteerd werk, blz. 57) en ‘Stilleven’ (Nature morte), waarover soms in harde, maar meestal hoffelijke
bewoordingen werd geschreven in l'Indépendance,

la Fédération artistique, l'Illustration en l'Art moderne.
Deze bladen bemerkten, naast tekorten, de kiem van
een reëel talent in deze werken. Over een derde doek
‘La coloriste’ (zie J. Gheeraert, De geheime wereld van
James Ensor. Oostende, 2001, blz. 52) zwijgt de krant.
Ook over de driejaarlijkse tentoonstelling ‘Exposition
générale des Beaux-Arts’ bericht de krant. Hiervoor
zond Ensor slechts één doek in, getiteld ‘Chez Miss’
(later genoemd ‘La musique russe’), dat een vrouw
voorstelt, gezeten aan de piano, en een luisterende
jonge man in een zetel. De krant bestempelt het werk
als ‘impressioniste à outrance’, maar looft de lichtintensiteit en de rijkdom van kleurschakeringen. Dat Ensor met deze vermeldingen en appreciaties als 21-jarige jongeman geen vrede kon nemen en zich (zoals
later zal blijken blijkbaar terecht) steeds onvoldoende
gewaardeerd voelde, is een pertinent bewijs van het
bijzonder grote ego van de kunstenaar.
Jacques Mertens
Eredepartementshoofd Rijksarchief
Lid Raad van Bestuur
Guustje, de huisknecht van Ensor
In het Ensorhuis loopt nog tot 14 april 2013 ‘August
Van Yper, de ongekende engelbewaarder van James
Ensor’.

Wat krijgt u nu al?
Jaarlijks is er eind februari de Algemene Jaarvergadering met onder meer de altijd zeer gesmaakte feesttoespraak
door de voorzitter, met muzikale omlijsting, receptie en feestmaal.
Een ander topmoment is de Garden Party, begin juli, in de Venetiaanse Gaanderijen, na een geleid bezoek aan de
tentoonstelling van dat moment. Het is een ontmoetingsmoment bij uitstek, rijkelijk voorzien van drank , geserveerd
door de bestuursleden.

En wat bieden wij u nog?
• Ons driemaandelijks tijdschrift Pro Luce, met nieuws over kunst en cultuur in Oostende
• Onze museumreizen: twee à drie per jaar, perfect georganiseerd door Sonja Geeraerts
• Gratis atelierbezoeken (Mia Moreaux en Fred Maës in 2011, Werner Watty in 2012)
• Gratis toegang tot alle tentoonstellingen in Mu.ZEE en uitnodiging voor de opening ervan
• Gratis toegang tot het Stadsmuseum, het Ensorhuis en het Permekemuseum
• Nieuw: 10% korting bij boekhandel Corman

Wat komt daar nog bij door de overeenkomst met de Raad van Bestuur van Mu.ZEE?
• Uitnodiging voor minstens één nocturne per jaar, met receptie, aangeboden door Mu.ZEE
• 10% korting op aankopen in de museumshop
• Uitnodiging voor lezingen, symposia en allerlei nevenactiviteiten van de Vrienden in Mu.ZEE
• Kortom, u verdient uw lidgeld dubbel en dik terug met ons rijke aanbod aan activiteiten! Daarom blijven wij u graag
als lid verwelkomen in 2013.
Het bestuur
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Mu.ZEE
 Mu.ZEE…
 Philip Aguirre Y Otegui
2.2.2013 – 20.5.2013
De tentoonstelling
toont een schitterende selectie
van zowel vroege als recente
sculpturen, tekeningen, collages
en foto’s. Philip
Aguirre Y Otegui
is een veelzijdige kunstenaar:
als beeldhouwer,
schilder of ontwerper bouwt hij zijn
installaties op uit
sculpturen, etsen
op doek en alle © Philip Aguirre, Y Otegul
daagse objecten.
Hij creëert zowel klassiek ogende als hedendaagse
vormen. Zijn blik is gericht op de wereld en zijn gehele
oeuvre straalt hierdoor een bepaalde vorm van doordachtheid uit; het is krachtig maar tegelijkertijd poëtisch. De solotentoonstelling Philip Aguirre y Otegui is
een mooie ontdekkingsreis door het oeuvre van deze
kunstenaar.

kunstscène van de 20e eeuw. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het surrealisme in
België. Zijn werk, hoofdzakelijk collages, bevindt zich
zowel in publieke als privécollecties.
In 'Het sterrenalfabet van E.L.T. Mesens' ontmoet
Mesens andere tijdgenoten: Frits van den Berghe,
Man Ray, Joan Miro, Paul Klee, Constant Permeke,
Picasso, Salvador Dali, René Magritte, Yves Tanguy,
Paul Delvaux, Giorgio de Chirico, Francis Picabia, Max
Ernst ... en vele anderen.

 Passie #2
8.12.2012 – 3.3. 2013
Passie #2 omvat kunstwerken uit de collecties van
Mu.ZEE en Belfius Bank. Het vertrekpunt vormt Riffs,
een geheel van dertien videowerken van Ann Veronica
Janssens, aangekocht door Mu.ZEE. Rondom dit lichten sterrenlaboratorium worden bruiklenen getoond uit
de collectie Belfius Bank, van onder meer Léon Spilliaert, Luc Tuymans, Emile Claus, Marcel-Louis Baugniet, René Guiette en Jef Verheyen.

 Het sterrenalfabet van E.L.T. Mesens.
Dadaïsme en surrealisme in Brussel, Parijs en Londen, 6.7.2013 - 17.11.2013
Edouard Léon Théodore Mesens was een musicus,
poëet, uitgever, fotograaf, kunsthandelaar en -verzamelaar. Hij was de man die René Magritte zijn internationale bekendheid gaf en Engeland kennis liet maken
met het surrealisme. Hij zal de geschiedenis ingaan
als een van de grote surrealistische bezielers en kunstenaars uit de toenmalige Belgische en internationale

 © Ann Veronica Janssens, Riffs (still), 2008

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP • VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP
Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2013.
Wij garanderen u een even boeiend en veelzijdig programma als in 2012, maar in 2013 doen we er nog een
schepje bovenop door de samenwerking en overeenkomst met Mu.ZEE .

De lidgelden bedragen nu:
• 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)

BE16 0012
0908 3374
p.a. Albatro
sstraat 10
8400 Ooste
nde
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Lidmaatschap
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)

Redactieraad: Roland Laridon (voorzitter), Willy Bosschem, Sonja Geeraerts, René Maes, Martine Meire,
Valère Prinzie, Femke Simonis (redactiesecretaris).
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

Willy Bosschem
Blauwe Meeuwen, acryl op doek,110x120,2005
Meeuwen zijn alom tegenwoordig in het oeuvre van Willy Bosschem.
Hun bewegingen en ritme, hun dynamiek en vormelijke schoonheid
boeien hem. Zo ook het werk dat wij selecteerden voor de cover van
deze editie van Pro Luce.
Willy Bosschem schrijft het volgende :
“Meeuwen, het enige dier dat we als kustbewoners kunnen en mogen
als het ‘onze’ ervaren. De Zeemeeuw. Het is ons symbool.
Voor de ene het beeld dat ‘één’ is met mens en natuur, voor anderen een
negatief straatbeeld waar we medeplichtig aan zijn en schuld dragen.
Wij, homo sapiens, nemen hun biotoop in door ze te beroven van hun
domein, de ruimte, de vrijheid, hun blauwe lucht door deze te bezoedelen, hun zee te bevuilen, hun broedplaatsen in te palmen en te vernietigen en alles vol te bouwen.
We vergeten hun magistrale kalligrafische arabesken in de blauwe hemel.(…) Mocht Charlotte Mutsaers ooit ‘n ‘Ode aan de meeuwen’ schrijven, ik zal met genoegen zorgen voor de illustraties.”
Dit werk is opgenomen in de overzichtstentoonstelling ‘60 jaar Willy
Bosschem’ in de Venetiaanse Gaanderijen. U leest er in dit nummer van
Pro Luce meer over, op p.9.
Martine Meire
Directeur-Cultuurbeleidscoördinator

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,
gewijzigd op 21 februari 2009 (Nr.11533).
Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van
Vrienden der Musea van België” en bij de
“Cultuurraad Oostende”.

Maatschappelijke zetel: p.a. Roland Laridon,
Kaïrostraat 54, 8400 Oostende
Secretariaat: Johan Van Roose,
Kabeljauwstraat 5, 8460 Oudenburg
Reisleiding: Sonja Delanghe-Geeraerts | T: 059 43 02 55
sonjageeraerts@hotmail.com
jnieuwenhuyse@hotmail.com
Bankrelatie: IBAN: BE16 0012 0908 3374
BIC: GEBABEBB
Vrienden Mu.ZEE collectie stad Oostende
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende.

WWW.VRIENDENMUZEE.BE

drukkerijen

