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Editoriaal

	REFLECTIES BIJ ‘HERFSTTIJ DER 
 MIDDELEEUWEN’ (DEEL 1)

Er is geen boek in de Nederlandse cultuurgeschiedenis 

dat zoveel opgang heeft gemaakt als ‘Herfsttij der 

middeleeuwen’ van de Nederlandse historicus, 

cultuurfilosoof en antropoloog Johan Huizinga (1872-

1945). Het boek uit 1919 is in vele talen vertaald en staat 

in de uitleenlijst van de bibliotheken nog steeds hoog 

genoteerd. Het is een synthese van beeldende kunst en 

literaire bronnen en geeft een indringende visie op de late 

middeleeuwen, een periode met een eigen toon en kleur 

die voorafgaat aan de renaissance. Huizinga vertrekt in 

dit monumentale werk van de idee dat de overdreven 

formaliteit en romantiek van het laatmiddeleeuwse 

hofleven een verdedigingsmechanisme was tegen de 

verruwing van de maatschappij, een fenomeen dat 

velen menen te herkennen in onze hedendaagse 21ste-

eeuwse maatschappij. ‘Herfsttij der middeleeuwen’ is 

een kunsthistorische studie, een proeve van cultuur- en 

mentaliteitsgeschiedenis, waarvoor Huizinga bewust 

geen gebruik heeft gemaakt van archiefstukken, maar 

wel van de kronieken en literatuur uit die tijd. Hij geeft 

zijn werk dan ook als ondertitel mee: ‘Studie over levens- 

en gedachtevormen der 

veertiende en vijftiende 

eeuw in Frankrijk en de 

Nederlanden’.

Over de inleiding tot dit 

werk leest u meer in Pro 

Luce nr. 65.

Roland Laridon,

voorzitter

  Johan Huizinga, ‘Herfsttij der 

middeleeuwen’, Contact, 1997 

(21ste druk), met illustraties verzorgd 

door Anton van der Lem

Stadsmuseum

	KAPUCIJNEN IN OOSTENDE 
 1615-1797. 2015: 400 JAAR LATER

De paters kapucijnen waren vanaf 1615 aanwezig in 

Oostende. Dat is dus net vier eeuwen geleden. De stad 

was toen volop in wederopbouw na het Beleg van 1601-

1604 waarbij vrijwel de hele stad verwoest werd en de 

bevolking was vertrokken. De stad moest dus opnieuw 

bevolkt worden en de paters kapucijnen verzorgden het 

zielenheil van de nieuwe bewoners.

De aartshertogen Albrecht en Isabella stelden de grond 

voor de kapel en het klooster ter beschikking. De eerste 

steen van de kloosterkerk werd in 1618 gelegd. Het 

jaar erop werd daar voor het eerst de mis gelezen. De 

bouw van het klooster startte in 1621. Het klooster werd 

permanent bewoond door dertien paters, bijgestaan 

door enkele broeders voor de huishoudelijke taken.

De kapucijnen waren actief in de stad tot in 1797 toen 

ze tijdens de Franse Revolutie uit hun klooster werden 

verdreven. De kloosterkerk overleefde - in tegenstelling 

tot de kloostergebouwen - de woelige lotgevallen van 

de geschiedenis en werd vanaf de vroege 19de eeuw 

een hulpkerk voor de vaak te kleine parochiekerk. Deze 

status bleef zo tot op vandaag.

De kerk zelf is trouwens ook te bezoeken en bevindt 

zich net om de hoek van het Stadsmuseum, in de 

Kapucijnenstraat 1. We vragen de bezoekers om de 

misdiensten te respecteren en tijdens de missen de kerk 

enkel van buiten te bewonderen. De misdiensten zijn 

elke weekdag om 10.00 uur, op zaterdag om 10.00 uur 

en 17.30 uur, op zondag om 9.00 uur en 11.00 uur.

Beaufort

	TERUGBLIK OP HET GELEID BEZOEK 
 AAN ‘BEAUFORT’ IN RAVERSYDE

Een 25-tal Vrienden volgde op donderdag 25 juni de 

drie uur durende, maar uiterst boeiende rondleiding 

in Domein Raversyde. De vakkundige gids leidde 

ons eerst door het domein van Prins Karel en langs 

de Atlantikwall om ons opmerkzaam te maken op de 

geëxposeerde kunstwerken in het kader van de vijfde 

editie van Beaufort. Daarna wandelden we via een 

bloementapijt naar het Walravemuseum, om te eindigen 

in het Provinciaal Domein, waar we met een bezoek 

aan een vreemdsoortige kapel (voor iedereen tijdens de 

openingsuren toegankelijk) de rondleiding beëindigden.   © foto: Wilfried Brits

	TERUGBLIK OP DE EXPO ‘GOODPLANET! 
 WATER!’ + GARDEN PARTY

Een 60-tal Vrienden waren op vrijdagavond 3 juli 2015 

ingeschreven voor een rondleiding met twee gidsen 

door de tentoonstelling ‘GoodPlanet! Water!’. Intussen 

bereidden de bestuursleden de Garden Party voor 

die iets na 20 uur van start ging. Eindelijk weer eens 

buiten, na twee jaar binnen wegens het slechte weer. 

Alle deelnemende Vrienden genoten van de mooie 

zomeravond tot zeker rond 22 uur, met menig glaasje bij 

geanimeerde gesprekken. De drie foto’s illustreren het 

verhaal.

Venetiaanse Gaanderijen + Garden Party

 Foto’s: © Valère Prinzie

	OVERZICHT ACTIVITEITEN (meer details: zie p. 6 - 7)

•	donderdag 22 oktober om 14.30 uur: geleid bezoek expo Jef Seynaeve en Dirk Lamote

•	woensdag 28 oktober om 14.30 uur: lezing door Jef Seynaeve

•	donderdag 12 november om 14.30 uur: atelierbeziek Jef Seynaeve

•	donderdag 26 november om 14.30 uur: atelierbezoek Dirk Lamote

•	donderdag 3 december om 14.30 uur: geleid bezoek Herman Bellaert

•	donderdag 10 december om 14.30 uur: lezing over Herman Bellaert
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Oostendse beeldhouwers ter ere (deel 7)

	MIA MOREAUX, 
 ‘HET MEISJE VAN D’N OPEX’

Op haar 65ste besluit Mia Moreaux om tijdens het 14e 

zomercollectief haar beeldentuin in het teken te stellen 

van haar leermeesters en vrienden, in juli en augustus 

2015.

Op haar 12de werd haar eerste leermeester Gustaaf 

Sorel, toen directeur aan de Stedelijke Kunstacademie 

Oostende. Hij gaf haar de middelen om te tekenen en 

opende haar eerste tentoonstelling in 1975. Op haar 

16de leerde ze via Gustaaf  Sorel het werk kennen van 

Anto Diez. Ze was gefascineerd door de oerkracht en 

de vitaliteit die zijn werk uitstraalde, maar ook door de 

gratie van de beweging, met één enkele lijnstreek. Anto 

Diez gaf haar zelfvertrouwen en leerde haar relativeren, 

belangrijke eigenschappen voor een beginnend 

kunstenaar. Van Georges Demeu kreeg ze verschillende 

technieken mee die haar in haar latere loopbaan van groot 

nut zijn geweest. Door hem leerde ze afstand nemen van 

het observeerbare en esthetisch abstraheren. 

In 1968, 18 jaar oud, kwam ze in contact met Hubert 

Minnebo en ging er een nieuwe wereld voor haar open, 

die van de eerlijkheid van de kunstenaar tegenover 

zichzelf, kortom: authenticiteit. Tot nu toe maakte Mia 

Moreaux vooral schilderijen, maar via Hubert kreeg ze 

al de smaak van het beeldhouwen te pakken. Toch 

was het Jaak Hillen die haar er echt toe aanzette om te 

gaan beeldhouwen. Hij leerde haar het verschil tussen 

technisch en energetisch geladen werk. Daarna kreeg 

ze bij Paul Van Gysegem de kans om in brons te leren 

gieten. Dat was voor haar een revelatie: de unieke 

mogelijkheid om met de noodzakelijke technische 

vaardigheid en opgedane kennis bezieling te brengen in 

je werk. En bezieling en inspiratie vindt Mia Moreaux in 

de natuur: voor haar schilderwerk in de warme aardse 

kleuren van bijvoorbeeld de okergroeven in Roussillon in 

de Provence, voor haar beeldhouwwerk in materies als 

steen, albast, marmer en brons.

De natuur als inspiratiebron

Over de kracht van de natuur en de invloed van de 

elementen op haar beeldhouwwerk zegt Mia Moreaux: 

‘Ik vraag me af: hoe stel je energie voor, hoe wind, hoe 

de stilte, de helderheid, het licht? In mijn sculpturen wil 

ik de vormen naast elkaar plaatsen, ze samenbrengen, 

opdat men, ze betastende, er de luchtstroming over de 

stilte van het water in zou terugvinden. In contact met de 

natuur begrijp ik beetje bij beetje wat ik wil uitdrukken, 

maar ik blijf geobsedeerd bezig met de idee dat ik de 

natuur niet wil reproduceren, zelfs niet wil weergeven. 

Toch blijft er een merkteken, een spoor, een uiting, het 

beginsel van de fundamentele aanwezigheid, als zijige 

stof waarmee ieder zijn dromen kan aankleden.’

In 1978 leert ze de subtiele, gevoelige materie albast 

kennen die haar werk transparantie en sierlijkheid geeft. 

Maar albast is een kwetsbaar materiaal, niet geschikt 

voor beeldhouwwerk dat de natuurelementen moet 

trotseren en dus niet geschikt voor monumentaal werk 

dat in de openlucht moet worden opgesteld. Daar zijn 

marmer en brons beter tegen opgewassen. Dus leert ze 

eerst werken met marmer dat een andere ingesteldheid 

en lichamelijke benadering vergt dan het sierlijke, fragiele 

albast, en later gaat ze aan de slag met brons. Intussen 

blijft Mia Moreaux wel schilderen, maar dat kost haar 

meer geestelijke inspanning dan beeldhouwen, waar 

veel meer handwerk en technische vaardigheden bij 

komen kijken. 

Samenwerken met vrienden

Samen met Irénée Duriez, Jeffrie en Steffen Christensen, 

met wie ze in 1976 in contact kwam, vormt ze een 

hechte groep. Geregeld komen ze bijeen, bijvoorbeeld 

om op donderdagavond bij Irénée naar levend model 

te tekenen en te discussiëren over kunst. Ze hebben 

al heel wat groepstentoonstellingen gehouden en ook 

dit jaar weer zijn de drie 

kunstenaars aanwezig 

in haar beeldentuin. Nog 

in 1976 leerde ze Eric 

Petit kennen, die toen 

als fotograaf werkte. Zij 

vroeg hem de foto’s te 

maken voor haar eerste 

boek en was meteen 

enthousiast, omdat hij met 

zijn fotografisch inzicht en 

zijn benadering de ziel in 

haar werk wist te vatten. 

Het was het begin van niet 

alleen een heel intense 

samenwerking, maar 

ook van een zeer hechte vriendschapsband. Vaak 

inspireert hij haar bij de keuze van een titel voor haar 

sculpturen. Door Mia kreeg Eric Petit belangstelling voor 

bronsbewerking, zozeer dat hij nu juwelen rechtstreeks 

uit een plaatje zuivere brons creëert. 

De tuin waarin de beelden van Mia Moreaux en haar 

leermeesters-vrienden opgesteld staan, is met veel 

geduld en smaak aangelegd door haar man, Roger 

Vanhee. Het was een vijfjarenproject, maar het resultaat 

 ‘Mijn zonnige wereld’ © Eric Petit

 Mia Moreaux in haar atelier  © Eric Petit

 ‘Spiegel van de vriendschap’ © Eric Petit

mag er zijn. Mooi aangelegde tuinen, terrassen 

en borders met inheemse planten wisselen af met 

waterpartijen en een stukje bos. De beelden van Mia 

Moreaux komen in die omgeving van water, aarde en 

lucht helemaal tot hun recht, in een gelukkige symbiose 

met de natuur waardoor zij zich zo geïnspireerd voelt.

Femke Simonis

Mia Moreaux

•	Geboren	in	Oostende,	1950,	en	opgegroeid	 in	
de wijk OPEX

•	Eerste	 opleiding	 aan	 de	 Stedelijke	
Kunstacademie Oostende v.a. 1962

•	Engelse	 aquarelschool	 Brugge,	 Schüle	 des	
Sehens van Oskar Kokoschka

•	Tentoonstellingen	vanaf	1975
•	Werken	 in	 binnen-	 en	 buitenland:	 bijna	 alle	

Europese landen, VS (Californië), Australië, 

Japan, Zuid-Afrika, Midden-Oosten (Jordanië, 

Verenigde Arabische Emiraten)

•	Monumenten	in	Oudenburg	(CC	De	Zuidpoort),	
Bekegem (H. Laurentiusommegang), Westkerke 

(rondpunt), Oostende (Manitobalaan)

Leden-kunstenaars stellen tentoon

	FRED MAËS
Twee solotentoonstellingen: 

1) in het CC Staf Versluys in Bredene, van 7 november 

tot 15 december 2015

2) in de Fondation Biermans-Lapôtre in de Cité 

Internationale Universitaire de Paris, Boulevard 

Jourdan 9A, 75014 Parijs: ‘Oeuvres récentes’, van 29 

september tot 30 oktober 2015

	THEOBALDS BOOTHUISJE
‘Spectando Invenies’: 

portretten van Oostendse kunstenaars 

‘Spectando Invenies’, door te kijken zal je ontdekken, 

is de titel van een tentoonstelling met portretten van 27 

kunstenaars die werken in Oostende, gerealiseerd door 

fotograaf Guido Saeys.  De expo loopt van 19 september 

tot 15 november 2015 in Galerie Theobalds Boothuisje.  

Verscheidene van onze leden-kunstenaars verleenden 

hun medewerking.

	GALLERY DECRAUW

Gallery Decrauw is een jonge kunstgalerij gelegen in een 

gerenoveerd	pand	in	de	Belle	Epoque	wijk	in	Oostende.	

Op zaterdag 12 december opent Vlaams  minister 

van Cultuur Sven Gatz om 17 uur de tentoonstelling 

‘Shopping the Stars’, met werken van diverse Belgische 

en internationale kunstenaars. De Vrienden zijn van 

harte welkom vanaf 16 uur. Adres: zie backcover.
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Venetiaanse Gaanderijen

In de Venetiaanse Gaanderijen kunt u van 27 september 

tot 15 november 2015 de tentoonstelling ‘Seynaeve 

en Lamote’ bezoeken.  Jef Seynaeve en Dirk Lamote 

selecteerden uit hun rijke oeuvre die werken die hen het 

nauwst aan het hart liggen.  

Norbert Hostyn schreef de inleidende tekst voor de 

catalogus.  Een extract : ‘Dirk Lamote en Jef Seynaeve 

hebben als kunstenaars weinig met elkaar gemeen 

tenzij dat ze beide met grote overtuiging en oprechtheid 

aan hun oeuvre werken. Verder zijn ze beiden karig in 

het exposeren en lopen ze zeker niet op kop van het 

kunstenaarspeloton dat de schijnwerpers opzoekt. Hun 

kunst is sterk op zichzelf betrokken en is niet van het 

maatschappelijk verantwoorde type (“return on society”) 

dat grote oplossingen wil bieden voor actuele ecologische, 

politieke of economische factoren.’

Jef Seynaeve

De kunstenaar werd in 1945 in Oostende geboren.  Hij 

woont en werkt in de Nieuwedokstraat 44 in Oostende.

Hij genoot zijn kunstopleiding aan de Kunstacademie 

en School voor Toegepaste Kunst in Oostende en in de 

Academie voor Schone Kunsten in Brugge.  Daarna trok 

hij naar Gent om er zijn opleiding te vervolledigen aan het 

Hoger Sint-Lucasinstituut voor Architectuur en Beeldende 

Kunsten.

Hij was verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium in Brussel en doceerde aan het Sint-

Lucasinstituut in Gent.

Hugo Brutin over de kunstenaar : ‘Jef Seynaeve valt 

niet in hokjes te stoppen. Hij gaat terecht door als een 

meester in de schilder- en tekentechniek. Zijn gehele 

oeuvre draagt de klank van perfectionisme in techniek en 

uitbeelding. Het is uitgepuurd zuiver en een verademing 

voor de liefhebber die duidelijkheid wil in de figuratieve, 

vaag symbolische schilderkunst.

In zijn werken schuilt een boodschap die dikwijls gaat over 

menselijke kwetsbaarheid. Het publiek heeft de kans een 

achterliggende inhoud uit zijn schilderijen te destilleren.

Het vergankelijkheidsmotief is zijn hoofdthema ; hij vertaalt 

er een spirituele boodschap mee en draagt die over aan 

onze tijd.’

Dirk Lamote

Dirk Lamote werd geboren in Oostende in 1959.  Hij 

volgde beeldhouwen aan de kunstacademie in Oostende. 

Hij exposeerde onder andere in Oostende, Duinkerke, 

Torhout, Blankenberge, Gent, Ichtegem, Watou, 

Merendree, Eernegem, Heverlee, Nieuwpoort, De Panne, 

Poperinge, Middelkerke, Harelbeke, Bredene, Diksmuide 

en Mol.

“Dirk Lamote is gevat en spiritueel in zijn titels en origineel 

in de opbouw van zijn sculpturen die telkens bestaan uit 

een stenen vorm waarin gekerfd en gesneden werd en 

waarin het gepolijste de tegenhanger is van de ruwe huid, 

de blessure, de afgebroken open wonde, het non finito. 

‘Steen en balk om aan te raken’, ‘Steen om verwonderd 

naar te kijken‘ zijn enkele van zijn titels. Zij verraden een 

intense dialoog tussen de kunstenaar en zijn materiaal. 

Hij voegt vormen aan elkaar, hij vouwt ze open, breekt 

ze uiteen en bekleedt ze met kalk of met eindjes touw. 

Zo ontstaan spanningen, beleeft de oorspronkelijke vorm 

een gedaanteverwisseling en wordt het harde van de 

donkere materie opgevangen door het meer lumineuze 

van de bijkomende elementen. Het geometrische 

domineert, bijwijlen ontstaat een architecturale sfeer, een 

enkele keer groeit een golvende beweging. Wij hebben 

het gevoel dat de kunstenaar op een domein waar 

zo vaak geëxperimenteerd werd en gezocht naar een 

vormentaal,  toch een eigen dimensie en taal heeft weten 

te ontwikkelen.” Hugo Brutin

Wij nodigen de Vrienden uit voor een geleid bezoek 

aan de tentoonstelling op donderdag 22 oktober 

om 14.30 uur in de Venetiaane Gaanderijen.  Beide 

kunstenaars zullen aanwezig zijn.

Wij nodigen u graag uit voor de lezing van Jef 

Seynaeve op woensdag 28 oktober om 14.30 uur 

in de Forumzaal van de bibliotheek Kris Lambert.  

Jef Seynaeve zal u inwijden in de geheimen van 

de kunstrestauratie, een vak dat hij jarenlang 

professioneel, op hoog niveau, beoefende.

Jef Seynaeve en Dirk Lamote nodigen u uit in hun 

atelier.  Zij leiden u rond en lichten hun werkwijze en 

kunstenaarschap toe.  De atelierbezoeken vinden 

plaats op :

D Donderdag 12 november om 14.30 uur: 

Jef Seynaeve, Ringlaan z/n, Oostende (nabij 

de meubelzaak de Olifant, de tuiningang zal 

opvallend worden aangekleed)

D Donderdag 26 november om 14.30 uur: Dirk 

Lamote, Gistelsesteenweg 620 in Oostende

Het aantal deelnemers voor de atelierbezoeken 

is beperkt waardoor wij u vragen om vooraf in te 

schrijven bij Martine Meire, t 059 56 20 16 

of martine.meire@oostende.be

Herman Bellaert

Van 28 november 2015 tot 3 januari 2016 brengt de 

Venetiaanse Gaanderijen een hommage aan de veel te 

vroeg overleden kunstenaar Herman Bellaert (1957-1996) 

in de vorm van de tentoonstelling VERSTILD. 

De kunstenaar schreef in maart 1995:

Een toelichting bij mijn werk is geen gemakkelijke zaak. Het 

is namelijk mijn overtuiging dat een kunstwerk in de eerste 

plaats voor zichzelf moet spreken. Het gevaar bestaat dat 

wanneer een kunstwerk wordt uitgelegd, meteen ook het 

mysterie verdwijnt.

Daarom wil ik geen poging ondernemen om mijn werk uit 

te leggen. Het is bij voorbaat gedoemd om te mislukken. 

Tevens denk ik – of hoop ik – dat mijn werk voldoende 

eenvoudig is om het ook zonder te kunnen vatten. Maar ik 

kan wel kort de evolutie geven.

Het eerste wat opvalt aan mijn werk, is het geometrische 

uitzicht. De keuze om mij van horizontale en verticale 

elementen te bedienen, is evenwel geen echte keuze: het is 

niet zo dat ik op een dag besloten heb eens geometrische 

werken te maken. Reeds in mijn eerste schilderijen, die 

geïnspireerd waren op mijn omgeving, reduceerde ik het 

onderwerp tot het strikt noodzakelijke en interesseerde ik 

mij eerder voor het vlak dan voor de kleur. De stap naar 

volledig abstracte schilderijen lag dus eigenlijk voor de 

hand. Om het monumentale meer te benadrukken, begon 

ik rond 1990 werken te maken met reliëf, met een volume, 

zodat de grens verviel tussen schilderij en sculptuur. Om 

nog meer beeldende mogelijkheden ter beschikking 

te hebben, maak ik tevens gebruik van bladlood, een 

materiaal dat mij door zijn kleur, textuur en gewicht 

meteen aansprak. De combinatie van reliëf en bladlood 

verleent mijn werk een uitgesproken architecturaal, 

statisch karakter. De ‘ordening’ van al deze verschillende 

elementen is, vormelijk gesproken, zowat de basis van wat 

ik vandaag nog steeds aan het uitdiepen ben.

Sommige van deze kenmerken zijn terug te vinden bij wat 

kunsthistorisch ‘minimale kunst’ wordt genoemd. Het 

zou bijgevolg verleidelijk zijn om mijn werk in dit vakje te 

catalogeren. Maar, hoewel er parallellen zijn, hoed ik mij 

ervoor om mijn werk ‘minimaal’ te noemen. Dit is volgens 

mij een te enge omschrijving. Want, in tegenstelling 

tot minimale kunst is de uiterlijke vorm voor mij geen 

einddoel, en is het steeds mijn intentie om het werk een 

extra dimensie te geven. Deze extra dimensie is evenwel 

moeilijk, in feite onmogelijk onder woorden te brengen: 

de kracht van het beeld gaat immers verder dan de 

omschrijving met woorden.

Samengevat: mijn werk is misschien minimaal van uitzicht, 

maar wel spiritueel van inhoud.

Daarom past mijn werk in een Europese en niet in een 

Amerikaanse traditie, (hoewel er bij ‘minimal art’ vooral 

aan Amerika wordt gedacht). Mijn artistieke wortels moet 

je dan ook helemaal niet ver zoeken: het Oostendse 

staketsel, de zee in de winter, de kleuren van Permeke, de 

onmetelijkheid van de horizon. 

Toen ik eens langs de zee liep, stelde ik mij de vraag hoe 

ik, als ik dat zou willen, het geluid van de zee zou kunnen 

weergeven in een schilderij. Of, hoe zou ik de stilte kunnen 

weergeven? Een onmogelijk zaak natuurlijk. En toch is 

dit wellicht het eigenlijke thema van wat ik maak: een 

zoektocht naar het ‘ultieme’ werk, dat even intens is als 

de stilte. Dit werk wou een rustpunt kunnen zijn in een 

chaotische wereld. Dit werk zou een tegengif zijn voor alle 

drukte en alle lawaai wat we dagelijks ondergaan.

Bekijk mijn werk dan ook als een ‘hommage’ aan het 

statische, aan het geluidloze, aan het oneindige, kortom 

aan alles wat tegenwoordig in de verdrukking raakt door 

een teveel aan lawaai. 

Een ode aan de stilte.

Wij nodigen de Vrienden uit voor een geleid bezoek 

aan de tentoonstelling VERSTILD op donderdag 

3 december om 14.30 uur in de Venetiaane 

Gaanderijen.  

Wij nodigen u graag uit voor een lezing over het 

werk van Herman Bellaert op donderdag 10 

december om 14.30 uur in de Forumzaal van de 

bibliotheek Kris Lambert.  

Kunsthistorica Els Wuyts zal beide activiteiten 

begeleiden.

  Jef Seynaeve, ‘Introspectie’ olieverf op doek - 2007, 120 x 100 cm

© foto: Valère Prinzie

  Dirk Lamote, ‘Golgotha’ plaaster & blauwe hardsteen - 2009

120 x 120 x 130 cm  © foto: Yvon Poncelet
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Kunst & Literatuur

	REACTIE OP FELIX NUSSBAUM 
 IN OOSTENDE

In Pro Luce nr. 63, p. 5 schreef ik dat Felix Nussbaum 

na zijn dood in de vergetelheid is geraakt en dat 

het Stadsmuseum in zijn 

geboorteplaats	 Osnabrück	 nog	
maar vier schilderijen in zijn bezit 

had. Dat zou drastisch veranderen 

na een oproep om zijn werk op te 

sporen, eind jaren zeventig, begin 

jaren tachtig. Een van die oproepen 

kwam van Peter Junk die samen 

met Wendelin Zimmer in 1982 

het boek ‘Felix Nussbaum. Leben 

und Werk’ publiceerde. Van ons 

Vriendenlid Opie Boel, weduwe 

van Maurice Boel, ontving ik 

een brief (in het Frans ) van Peter Junk aan Boel, met 

een verzoek om informatie over Felix Nussbaum. 

In Nederlandse vertaling luidt deze brief (gedateerd 

22/12/1982) als volgt:

Zeer geachte Heer Boel,

De heer Hans Schoemann (met wie ik jarenlang 

gecorrespondeerd heb over Felix Nussbaum) heeft me 

uw adres gegeven. Hij zei me dat u Felix Nussbaum 

goed gekend hebt toen hij in Oostende verbleef. 

Ik ben een van de twee auteurs van een boek over 

Felix Nussbaum dat onlangs is verschenen. Ik ben erg 

geïnteresseerd in meer informatie over zijn Oostendse 

periode, want daarover weten wij echt maar weinig, 

hoewel we intussen heel wat schilderijen uit die periode 

ontvangen hebben. Alle informatie die u ons kunt 

bezorgen, zou daarom heel nuttig zijn. 

Omdat wij niet naar Oostende kunnen komen, zouden wij 

u heel dankbaar zijn als u ons uw 

herinneringen aan Felix Nussbaum 

per brief kunt bezorgen. Wij kijken 

uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

Peter Junk

Aan Mark Schaevers, de auteur 

van ‘Orgelman’ over leven en werk 

van Felix Nussbaum, vertelde Peter 

Junk twee decennia later over zijn 

publicatie uit 1982: ‘We waren toen 

te voorzichtig. We wilden vermijden 

om deze nog onbekende schilder vanuit Osnabrück 

meteen tot een Picasso uit te roepen. We hadden ook 

een heel thematische blik, zoomden in op de vervolgde 

jood, verloren daardoor uit het oog hoe begaafd hij was 

als schilder, als colorist.’

In elk geval heeft Mark Schaevers met zijn boek de Duits-

Joodse schilder Felix Nussbaum (1904-1944) weer in 

het centrum van de belangstelling geplaatst en daarmee 

diens diepste wens ten volle gerespecteerd: ‘Als ik ten 

onder ga, laat mijn schilderijen dan niet doodgaan.’

Femke Simonis

Oostendse legenden

	RAOUL SERVAIS
Oostendenaar en animatiepionier Raoul Servais heeft 

op Animator, het internationaal animatiefilmfestival in 

het Poolse Poznan, de ‘Kristallen Pegasus’ in ontvangst 

genomen. De prijs bekroont het volledige oeuvre van 

Servais. Raoul Servais wordt internationaal gezien als 

een van de pioniers van de Belgische animatiefilm.

Raoul Servais werd op 1 mei 1928 geboren in Oostende 

waar hij aan het Koninklijk Atheneum studeerde. Daarna 

trok hij naar de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten in Gent waar hij aan de wieg stond van de 

animatiefilmopleiding. Hij was docent aan verscheidene 

nationale en internationale onderwijsinstellingen. Hij 

werkte samen met die andere grote Oostendse cineast 

Henri Storck en met de surrealistische kunstenaar René 

Magritte.

Hij is medeoprichter van het Vlaams Audiovisueel Fonds 

en Doctor Honoris Causa van de Universiteit Gent. 

Raoul Servais ontving diverse nationale en internationale 

onderscheidingen. In 2001 eerde de Provincie West-

Vlaanderen hem met de Prijs Cultuur en in 1998 ontving 

hij de prijs van de Cultuurraad Oostende.
 ‘De Magiër’, afmeting: 100 x 100 cm, techniek: acryl op paneel 

 © Willy Bosschem

Mu.ZEE

 BRIAN CALVIN - 

 END OF MESSAGES

Van 24 oktober 2015 tot 17 januari 2016 in Mu.ZEE, 

Romestraat 11, 8400 Oostende

Nu de socialmedia-moeheid misschien eindelijk het 

ongebreidelde narcisme van pakweg een decennium aan 

‘statusupdates’ kan temperen, kristalliseren de nieuwe 

werken van Brian Calvin (°1969, USA)  de onvermijdelijke 

malaise van een acuut zelfbewuste generatie. Zijn 

scherpzinnige schilderijen baden in het licht, overgoten 

met felle kleuren zoals overbelichte foto’s. Ze tonen te vaak 

blootgestelde knappe mensen die voor een onzichtbare 

toeschouwer poseren. Hun gelaatsuitdrukking is vlak, 

visueel en figuurlijk,  met een  gestileerde, verveelde blik 

zoals bij  de uitgerekte portretten van Amedeo Modigliani.  

Sommige werken hebben een duidelijke focus. Zo duiken 

dezelfde sensuele glossy lippen overal op. Vaak zoomt de 

kunstenaar helemaal in op het spleetje tussen de tanden 

en de inerte tong.

De personages van Brian Calvin, emotioneel afstandelijk 

en gekenmerkt door een ongrijpbare cool,  zijn de getuigen 

van de banale selfiecultuur: net als bij selfies, ontwijken ze 

elke narratieve actie.

Brian Calvin, afkomstig uit California, wordt soms 

vergeleken met David Hockney wiens kleuren en thema’s 

eveneens de dreigende onbezonnenheid van een 

zonovergoten voorstad oproepen en met de New Yorker 

Alex Katz, wiens vlakke grafische composities visueel 

verwant zijn met die van Calvin, maar zijn schilderijen 

suggereren eerder een proloog of epiloog. 

Calvins portretten hebben een grotere existentiële 

lading. Ze behandelen het menselijke gezicht of lichaam 

als een in zichzelf gekeerd landschap. In zijn nieuwe 

portretten verstart en verbreedt hij tegelijkertijd zijn 

focus. Daar waar zijn vroegere werken eerder de bizarre 

occasionele interacties tussen mensen uitbeelden,   zijn 

de vluchtige momentopnames nu doordrenkt met een 

bijna epidemisch zelfbewustzijn. De objectieve filter van 

een close-up vergroot dan wel het fysieke uit, maar hij 

beschermt tegelijkertijd de ziel.

(uit Artforum, September 2014 – Anne Prentnieks)                                                                          

Praktisch

‘Brian Calvin.   The End of Messages’ is een 

samenwerking met Le Consortium in Dijon.   De 

tentoonstelling is te zien in Dijon en vanaf 24 oktober 

tot 17 januari 2016 in Mu.ZEE. 

 ‘OMDAT HET KUNST IS’ 

 (MARCEL BROODTHAERS)

Een reeks over hedendaagse kunst

Vijf avonden lang ontdek je dat hedendaagse kunst 

klare taal kan spreken. Aan het woord zijn professionals, 

museumdirecteuren en curatoren. Zij delen de ervaringen, 

inzichten en anekdotes die ze dagelijks opdoen. 

Wat is nu eigenlijk performance? Kan conceptuele 

kunst echt zomaar alles zijn? Wil je meer weten over 

hedendaagse kunst, maar weet je niet waar te beginnen? 

Deze lezingenreeks die Museum M samen met Mu.ZEE 

aanbiedt, geeft je inzicht in kunst vandaag.

•	Dinsdag	29/09/2015
 Liesbeth Decan (IUCA School of Arts) - 

 Wat is fotografie vandaag?

•	Dinsdag	13/10/2015
 Tanguy Eeckhout (MDD) - 

 Wat is schilderkunst vandaag?

•	Dinsdag	27/10/2015
 Eva Wittocx (Museum M) - 

 Wat is performance vandaag?

•	Dinsdag	10/11/2015
 Ive Stevenheydens (Argos) - 

 Wat is videokunst vandaag?

•	Dinsdag	24/11/2015 
 Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE) - 

 Wat is conceptuele kunst vandaag?

 

Praktisch

Mu.ZEE, Romestraat 11, 8400 Oostende, 19-21 uur

Inschrijven via : pers@muzee.be

Uw inschrijving is definitief na overschrijving van   

€ 80  op rekening BE 75 0688 9076 3151 met de 

vermelding ‘Omdat het kunst is’.

Voor deze lezingenreeks werkt Mu.ZEE samen met 

museum M dat de reeks organiseerde in het voorjaar 

2015 in Leuven.
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VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP • VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP

Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2016. 

Wij garanderen u een even boeiend en veelzijdig programma als in 2015, onder meer door de samenwerking met 

Mu.ZEE .

De lidgelden bedragen:

•	Jeugd (tot 22 jaar): 15 euro • Individueel lid: 28 euro • gezin, samenlevingstarief 45 euro

•	steunend lid: 50 euro • sponsor: 150 euro 

Inlichtingen bij penningmeester Joël Nieuwenhuyse (tel. 059 80 30 61)

Wat krijgt u nu al?

Jaarlijks is er in het voorjaar de Algemene Jaarvergadering met een gastspreker en een feesttoespraak door de voorzit-

ter, 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 ten-

toonstelling van dat moment.  Het is een ontmoetingsmoment bij uitstek, rijkelijk voorzien van drank, geserveerd door de 

bestuursleden (bij slecht weer binnen).

En wat bieden wij u nog?

•	Ons	driemaandelijks	tijdschrift	Pro	Luce,	met	nieuws	over	kunst	en	cultuur	in	Oostende
•	Onze	museumreizen:	Beaufort		Raversyde	en	Mons	in	2015
•	Gratis	geleide	bezoeken	in	de	Venetiaanse	Gaanderijen
•	Bezoek	aan	privécollecties	
•	Gratis	atelierbezoeken	(Jef	Seynaeve	en	Dirk	Lamote	in	2015)
•	Gratis	kunstlezingen	in	de	bibliotheek	Kris	Lambert
•	Gratis	toegang	tot	alle	tentoonstellingen	in	Mu.ZEE	en	uitnodiging	voor	de	opening	ervan	
•	Gratis	toegang	tot	het	Stadsmuseum,	het	Ensorhuis	en	het	Permekemuseum
•	10%	korting	bij	boekhandel	Corman

Wat komt daar nog bij door de overeenkomst met de Raad van Bestuur van Mu.ZEE?

•	10%	korting	op	aankopen	in	de	museumshop	van	Mu.ZEE
•	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 2016.

Het bestuur
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 Bloemenhulde oktober 2014 - © Bliek Vermeire

Bloemenhulde Jan De Clerck

 ZATERDAG 17 OKTOBER 2015
in samenwerking met de Vrienden van Jan De Clerck

Programma:

16.30 uur

Bloemenhulde op het graf van meester Jan De Clerck, 

begraafplaats Paster Pype, Nieuwpoortsesteenweg 

17.30 uur

- Ontvangst in Hotel Bero, Hofstraat 1a, Oostende

- Verwelkoming door Jean-Pierre Falise, secretaris 

voorstelling van een kunstwerk en toespraak door 

Roland Laridon, voorzitter, gevolgd door een receptie

Mu.ZEE Mu.ZEE

 EUROPESE SPOKEN
over de beeldvorming van kunst uit Afrika in de 

twintigste eeuw

Tot 3 januari 2016 in Mu.ZEE, 

Romestraat 11, 8400 Oostende

Europese Spoken onderzoekt de westerse beeldvorming 

van kunst uit Afrika in de twintigste eeuw. 

Welke exotische en koloniale denkbeelden 

liggen aan de oorsprong van onze kijk op 

primitieve kunst, ‘art nègre’ en etnische 

kunst? Welke rol hebben zowel Europese 

als Afrikaanse kunstenaars, schrijvers 

en onderzoekers in de vorige eeuw 

gespeeld? Is er een gedeeld erfgoed? 

Wat is er veranderd sinds schrijver-dichter 

Guillaume Apollinaire (1880-1918) in ‘Sur 

les musées’ uit 1908 een pleidooi hield 

om in het Louvre plaats te maken   voor 

‘exotische meesterwerken’? Vandaag, 

honderd en zeven jaar later: welk beeld 

hebben we nu van Afrika en welke rol 

speelt het etnografisch museum daarin? 

Welke sporen van de koloniale antropologie en etnografie 

blijven tot op heden doorwerken? 

Deze vragen  liggen aan de basis van Europese Spoken.  

Waarom maakte Mu.ZEE deze tentoonstelling  en ging het 

de uitdaging aan om met de collectie van het Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika van Tervuren te 

werken? Een begin van antwoord ligt in de dialoog dat het 

museum met beeldend kunstenaar Sammy Baloji in de 

zomer van 2014 opstartte met de tentoonstelling ‘Hunting 

& Collecting’. Hij bracht kunstenaars en 

wetenschappers samen en combineerde 

historische documenten, economische 

gegevens en de kunstcollectie van Mu.ZEE. 

Deze aangereikte manier van denken vanuit 

een focus op documenten wil Europese 

Spoken nu verder zetten. 

De spoken in de titel zijn de onze 

en misschien is het tijd om ‘vorm en 

symptoom’ van de verschillende blikken 

en manieren van kijken in kaart te brengen. 

Europese Spoken gaat over een eeuw 

lang kijken, bekeken worden en de daaraan 

verbonden interpretaties en, waar nodig, 

ook de confrontatie van blikken. (*)  

                                                                                   

(*) uit de inleiding Phillip Van den Bossche en Koenraad Dedobbeleer

 FIGUURLIJK
met kunstwerken uit de collectie van Mu.ZEE en het 

Permekemuseum

Nog tot 13 maart 2016 in het Permekemuseum, 

Gistelsteenweg 341, 8490 Jabbeke

Sinds jaar en dag zijn beeldende kunstenaars geboeid 

door de menselijke figuur. Het onderwerp biedt 

onuitputtelijke picturale en plastische mogelijkheden. De 

spanning en de kracht van een lichaamshouding of een 

gezichtsuitdrukking vertalen naar kleur, lijn, vorm, toets, 

materiaal en techniek blijft een voortdurende uitdaging.

Moderne en hedendaagse kunstenaars kiezen voor 

heel uiteenlopende stijlen, materialen en technieken 

om het menselijk lichaam te vatten: hyperrealistisch, 

expressief of minimalistisch, soms met een ludiek, grillig 

spel van lijnen en silhouetten, soms in een strakke, bijna 

abstracte vormgeving. Enkele figuren zijn gefragmenteerd 

voorgesteld, andere zijn net heel solide en blokvormig.

Kunstenaars beschouwen de afbeelding van de menselijke 

figuur ook als een medium om te communiceren over 

emoties, identiteit, denkbeelden, dromen, angsten, 

overtuigingen of de rol van een bepaalde groep in de 

samenleving. De voorstelling van de mens dient als 

een spiegel voor zichzelf en de toeschouwer en als een 

reflectie op de wereld.

Ook Constant Permeke heeft zijn leven gewijd aan het 

uitbeelden van het menselijk lichaam. Geïnspireerd door 

Afrikaanse sculpturen koos hij voor zware, hoekige vormen 

en donkere aardkleuren, heel figuratief of bijna abstract, in 

meer dan levensgrote formaten. Vaak gaf hij met slechts 

enkele fijne potloodlijnen het gezicht of een hand aan.

‘Figuurlijk’ nodigt de bezoeker uit tot een dialoog met de 

menselijke figuur in al haar verscheidenheid, gezien door 

de ogen van een selectie moderne en hedendaagse 

kunstenaars uit de eigen collectie.
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D E C R A U W

Prinses Clementinaplein 28 | 8400 Oostende
www.decrauw.be | 0473/92.47.38

drukkerijen

‘Hij is niet meer hier’, 

Jef Seynave, 1984-1985

collectie stad Oostende

Het werk afgebeeld op de cover van 

deze Pro Luce, heeft een religieus 

thema dat wel vaker voorkomt 

in de werken van Jef Seynaeve.  

De monumentale personages, 

gestileerd gepostioneerd in een 

verstild landschap, verwijzen naar de 

renaissance en het maniërisme.  De 

weelderige drapering van de gewaden zijn kenmerkend voor zijn 

stijl.

Jef Seynaeve beheerst de techniek van de verfijnde weergave, 

met oog voor detail.  Als restaurator van schilderijen, met een 

jarenlange carrière bij de diensten van het Kunstpatrimonium, 

heeft hij respect voor de schildersmaterie.

De stad Oostende heeft twee werken van Jef Seynaeve in haar 

collectie, met name ‘Hij is niet meer hier’ en ‘Illusions Perdues’.

Martine Meire

directeur-cultuurbeleidscoördinator

WWW.VRIENDENMUZEE.BE


