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Editoriaal
 REFLECTIES BIJ ‘HERFSTTIJ DER
MIDDELEEUWEN’ (DEEL 2)
In Pro Luce nr. 64 gaf ik al een algemene impressie, met
de belofte in nr. 65 dieper in te gaan op de beroemde
inleiding tot het zeer bekende boek ‘Herfsttij der
Middeleeuwen’ van Johan Huizinga. Die inleiding, ‘s
Levens felheid, luidt als volgt:
‘Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle
levensgevallen veel scherper uiterlijker vormen dan
nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk
scheen de afstand groter dan voor ons; al wat men
beleefde, had nog die graad van onmiddellijkheid
en absoluutheid, die de vreugde en het leed nu nog
hebben in de kindergeest. Elke levensgebeurtenis, elke
daad was omringd met nadrukkelijke en uitdrukkelijke
vormen, was getild op de verhevenheid van een strakke,
vaste levensstijl. De grote dingen: de geboorte, het
huwelijk, het sterven, stonden door het sacrament in de
glans van het goddelijk mysterie. Maar ook de geringer
gevallen: een reis, een arbeid, een bezoek waren
begeleid door duizend zegens, ceremonies, spreuken,
omgangsvormen.
Tegen rampen en gebrek was minder verzachting dan
nu; zij kwamen geduchter en kwellender. Ziekte stak
sterker af bij gezondheid; de barre koude en het bange
duister van de winter waren een wezenlijker kwaad. Eer
en rijkdom werden inniger en gretiger genoten, want zij
staken nog feller dan nu af bij de jammerende armoede
en verworpenheid. Een bonten tabberd, een helder
haardvuur, dronk en scherts en een zacht bed hadden
nog dat hoge genotsgehalte, dat misschien door de
Engelse novelle in de beschrijving der levensvreugde
het langst is beleden en het levendigst ingeboezemd.
En al de dingen des levens hadden een pronkende en
gruwelijke openbaarheid. De leprozen klepten met hun
ratel en hielden ommetochten, de bedelaars jammerden
in de kerken, en stalden er hun wanstaltigheid uit. Elke
stand, elke orde, elk bedrijf was kenbaar aan zijn kleed.
De grote heren bewogen zich nooit zonder pralend
vertoon van wapens en livreien, ontzagwekkend en
benijd. Rechtspleging, venten van koopwaar, bruiloft
en begrafenis, het kondigde zich alles luide aan met
ommegang, kreet, klaagroep en muziek. De verliefde
droeg het teken van zijn dame, de genoten het embleem
van hun broederschap, de partij de kleuren en blazoenen
van haar heer.
Ook in het uiterlijk aanschijn van stad en land heerste
die tegenstelling en die bontheid. De stad verliep niet
zoals onze steden in slordig aangelegde buitenwijken
van dorre fabrieken en onnozele landhuisjes, maar lag
in haar muur besloten, een afgerond beeld, stekelig van
talloze torens. Zo hoog en zwaar de stenen huizen van
edelen of koopheren mochten zijn, de kerken bleven
met haar omhoog rijzende massa’s de aanblik der stad
beheersen.
Gelijk de tegenstelling van zomer en winter sterker was
dan in ons leven, zo was het die van licht en duister, van
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Venetiaanse Gaanderijen
stilte en gedruis. De moderne stad kent nauwelijks meer
het zuivere donker en de zuivere stilte, het effect van één
enkel lichtje of van één enkele verre roep.
Door het voortdurend contrast, door de bonte vormen,
waarmee alles zich aan de geest opdrong, ging er van
het alledaagse leven een prikkeling, een hartstochtelijke
suggestie uit, welke zich openbaart in die wankele
stemming van ruwe uitgelatenheid, hevige wreedheid,
innige vertedering, waartussen het Middeleeuwse
stadsleven zich beweegt.
Er was één geluid, dat al het gedruis van het drukke leven
steeds weer overstemde, en dat, hoe bont dooreen
klinkend, toch nooit verward, alles tijdelijk ophief in een
sfeer van orde: de klokken.’ Tot hier Johan Huizinga.
Die klokken doen me denken aan een artikel in Pro Luce
nr. 61 over het licht en het grote mysterie in de kunst
van Jan De Clerck, waarin ik schrijf: ‘De muziek van de
klokken die van hoger komen, draagt bij tot de klank en
gemoedssfeer van de stad (Brugge) en onderstreept: De
Stilte. Georges Rodenbach beschrijft in zijn roman ‘Le
Carilloneur’ zijn held, een beiaardier, zo’n beetje als de
balsemer van de stilte in de stad.
Ook Jan De Clerck kan men, in bepaalde topmomenten
althans, beschouwen als een balsemer van sfeer, stilte
en licht.’
Daarmee eindig ik dit Edito met een hommage aan Jan
De Clerck. Hij verdient dat meer dan wie ook…
Roland Laridon
voorzitter

 TERUGBLIK OP DE EXPO
SEYNAEVE-LAMOTE
De twee kunstenaars, schilder Jef Seynaeve en
beeldhouwer Dirk Lamote, waren onze gids tijdens het
talrijk bijgewoonde geleid bezoek aan hun expo, op 22
oktober 2015.
Na de verwelkoming door ons bestuurslid Martine Meire
gaf Dirk Lamote in zijn inleiding een toelichting bij de
totstandkoming van de tentoonstelling, onder het motto
‘less is more’. Er staan immers in verhouding weinig
werken opgesteld, in samenspraak tussen de twee
in hun werk zo contrasterende kunstenaars, met als
bindmiddel reflectie en confrontatie.
Daarna werd de groep opgesplitst. De ene groep volgde
Dirk Lamote, de andere Jef Seynaeve, waarbij na een
half uur de rollen werden omgekeerd. Zo kregen alle
aanwezige Vrienden in een goed uur de tijd om de uiterst
interessante visie van beide kunstenaars op hun werk te
horen. Dirk Lamote wees op het escapisme (‘weg van
de wereld’-gevoel) in zijn beelden, die voor een deel zijn
uitgevoerd in Belgisch marmer, hard- en blauwsteen. Jef
Seynaeve vertolkt de confrontatie met ‘het eigen ik’ in
zijn vele spiegelbeelden, op zoek naar eigenheid. Zijn
visie: ‘Je blijft wie je bent, ongeacht externe factoren en
omstandigheden.’
Voorzitter Roland Laridon rondde het geleid bezoek af
met een passend dankwoord aan beide kunstenaars.

 Jef Seynaeve bezielt de Vrienden met zijn uitleg - © Martine Meire

 Fascinerende uitleg door Dirk Lamote over zijn techniek - © Martine Meire

Atelierbezoek
 TERUGBLIK OP TWEE
ATELIERBEZOEKEN
Na een geslaagd geleid bezoek aan de expo van Jef
Seynaeve en Dirk Lamote in de Venetiaanse Gaanderijen
op 22 oktober 2015 (zie verslag hierboven) volgden twee
atelierbezoeken.

 Gezicht op de torens van Brugge: ‘Bewening van Christus’
door de Meester van de Lucialegende. Fragment.

Atelierbezoek Jef Seynaeve op 12 november 2015
In zijn lange rechthoekige atelier met invallend
noorderlicht geeft Jef Seynaeve aan een groep van
een 40-tal mensen uitleg over zijn creatieve proces. Hij
werkt geheel in de klassieke techniek van de 17e eeuw,
waaraan zijn werk als restaurateur uiteraard niet vreemd
is. Hij toont eerst diverse pigmenten en bindmiddelen,
waaronder zuivere lijnolie uit de biowinkel. Daarna laat
hij ons kennismaken met zijn werkmateriaal, een heel
assortiment van kwasten en penselen in alle soorten en
maten. Ze staan in potten, zo proper alsof ze nieuw zijn.
Ook zijn paletten maakt hij na gebruik weer helemaal
zuiver. Er valt geen spatje verf meer op te bekennen. Hij
demonstreert ons een van zijn handsteunen die door de
opening in het palet geplaatst wordt en voorkomt dat hij

het schilderij waaraan hij werkt, met de hand aanraakt.
Ten slotte mengt Jef Seynaeve verf op een glasplaat
tot een volledig gladde massa, klaar om in een tube
te steken. Zo maakt hij al zijn verf zelf, in de kleur en
samenstelling die hij wenst. Je merkt dat Jef Seynaeve
heeft lesgegeven, door de chronologische opbouw van
zijn uitleg en de duidelijke antwoorden op onze vele
vragen. Een heel origineel en leerrijk atelierbezoek!

 Jef Seynaeve toont een van zijn fijne penselen - © Valère Prinzie
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Atelierbezoek
Atelierbezoek Dirk Lamote op 26 november 2015
We starten het atelierbezoek buiten, op de binnenplaats
van een vroegere boerderij. Daar heeft Dirk Lamote
in een oude stal zijn atelier. Dagelijks werkt hij er drie
uur, na zijn dagtaak als pedagogisch directeur in een
scholengemeenschap. Eerst wijst hij naar de plaats
waar hij ’s zomers werkt, in een grote overkapte
opslagplaats. Eenmaal binnen toont hij ons twee tafels
om zijn werkwijze te illustreren. Op de ene liggen drie
kleine grondvormen in gepolijst carraramarmer op grijze
arduinen tegels, op de tweede blauwstenen objecten
op een witmarmeren grondplaat. Voordat Dirk Lamote
eraan verderwerkt, denkt hij lang na over wat hij ermee
gaat doen. Intussen leest hij veel en bezoekt expo’s. Uit
een aparte ruimte haalt hij zijn materiaal en toont ons een
slijpschijf en diverse beitels. Voor de afwerking gebruikt
hij schuurpapier en staalwol. Het kleine laswerk doet hij
in zijn atelier, het grote in een bevriende lasfirma. Ook

 Afronding van het atelierbezoek - © Valère Prinzie

voor zijn houtbewerking kan hij terecht bij een bevriende
zagerij. We eindigen het bezoek opnieuw buiten, achter
het atelier waar Dirk Lamote kleine stenen kapt, met
zicht op het weidse polderlandschap. (FS)

Oostendse beeldhouwers ter ere (deel 8)
 BART SOUBRY: BEELDHOUWERFILOSOOF VAN DE ‘ROLLING STONES’
Bart Soubry veegt net de laatste bladeren van zijn oprit
als wij aankomen bij zijn zelf herbouwde hoeve met atelier
(stijl jaren 1960-1970) in Keiem. Hij woont er in de stilte
van de natuur, omgeven door een schaduwrijke tuin met
vijver en daarbuiten het West-Vlaamse polderland.
“Als kind al zocht ik de stilte en onttrok me aan de groep
spelende kinderen. Ik was een spelbreker die zich
nestelde op de golfbreker. Gefascineerd keek ik naar
de op- en neergaande beweging van eb en vloed die
keitjes heen en weer deed rollen. Later heb ik dat spel
van de zee vorm gegeven in mijn ‘Rolling Stones’, een
reeks van volronde oervormen onder invloed van het
wassende water. Ik zag ook hoe de zee sporen naliet op
het strand, een telkens wisselende ‘sculptura in natura’.
Ik heb jaren later dat wassende spel van water en
zand willen fixeren in een momentopname, tijdens een
experiment met zandreliëfs op het strand van Bredene.
Ik legde vierkante ramen op het zand en goot daarin
met gips afgietsels als sculpturen. Ik heb er zelfs een
gedicht (zie kader) over geschreven. Die fascinatie voor
de natuur is mij trouwens ingegeven door ‘De kleine
Johannes’, een boek van Frederik van Eeden uit 1885,
Tussen eb en vloed (Bart Soubry)
Wanneer de zee-weeën
zwoel en zwanger
haar verhaal afdrukken
in het zand,
wordt terug weggespoeld
en herschreven
wat eens was.
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over een fantasierijk jongetje dat volledig opgaat in de
natuur.”
Als organische materialen voor zijn sculpturen gebruikt
Bart Soubry hout, steen, papier en leer. “De essentie
van alle bestaande vormen is te vinden in de cirkel (de
natuur), het vierkant (de menselijke structuur) en de
driehoek (het spirituele). Al mijn werk staat in het teken
van het getal 3 of een veelvoud ervan. Het gaat mij
om de kwaliteit van dat getal. Mijn ‘Tetraëder’ met vier
gelijkzijdige driehoeken geeft een derde dimensie van
horizontale en verticale lijnen.”
Marmer leerde hij bewerken in Carrara, het mekka
voor elke beeldhouwer. “Ik ben er meermaals in de leer
geweest, in de winter en de vroege lente. Omdat ik
praktisch geen Italiaans kende, moest ik al mijn visuele
vermogens inschakelen. Ik werkte er in het atelier
waar kopieën van de ‘David’ van Michelangelo werden
gemaakt. De brute materie moest er gemanipuleerd en
gepolijst worden. In de omringende bergen en aan zee,
in Marina di Carrara, zag ik weer die lichte, transparante
wisselwerking tussen water en steen.”

Bewustwording is: gedachten omzetten in vorm
Voor Bart Soubry telt het respect voor de steen. Voordat
hij de materie vorm geeft, zit die vorm al in zijn hoofd.
“Een idee ontstaat door verschillende samenvallende
gedachten waaruit een associatie ontstaat die een
bepaalde materie vereist. Daarna is het zoeken naar de
steen waar precies dat in zit, wat ik al in mijn hoofd heb.
De gedachten, je intuïtie omzetten in vorm, dat is voor
mij bewustwording.”
De zomer is voor Bart Soubry het creatiefste seizoen. Als
hij aan het beeldhouwen is, leeft hij in een irreële wereld
en kan hij drie dagen aan één stuk doorwerken, zonder
slapen, eten of drinken. “Ik ben dan een medium in de
totstandkoming van een nieuwe sculptuur. Je ondergaat
de dingen, omdat je het maakt, tot je aan de vorm zit.”
Rebelleren is een familietrek bij de Soubry’s. Voor Bart
uit zich dat in ‘de waarheid’ tonen, bijvoorbeeld in de
‘Belgordiaanse knoop’, een bol ineengestrengelde
scheepstouwen op een kokosmat waarin de contouren
van België zijn uitgesneden, met erbovenop een lint in de
Belgische driekleur. “Voor mij was het beslist niet bedoeld
als een vorm van separatisme. Ik wilde gewoon op een
humoristische manier tonen hoe ingewikkeld België in
elkaar zit.” Van humor getuigen ook zijn woordspelingen,
met titels als ‘Vol-ledig’, ‘Ont-plooien’ of ‘Ont-wikkelen’,
met telkens het koppelteken als doordenkertje.
Zijn lindehouten beeld met twee ineengeschoven
boeken waarvan het middendeel gemeenschappelijk is
en de beide uiteinden elk hun eigenheid bezitten, is voor
interpretatie vatbaar. “Iedereen kan er volgens zijn eigen
ingesteldheid een titel aan geven. De intellectueel: ‘These
+ antithese = synthese’; de gelovige: ‘Koran – Bijbel’; de
bureaucraat: ‘Boekhouder’; de wetenschapper: ‘Ik weet
het niet’. Voor mijzelf staat er niets in geschreven, maar
er is wel veel te lezen. Filosofisch bekeken zou ik het
werk betitelen als ‘Zonder titel’.

 Bart Soubry, ‘Biblio-theek of ‘Zonder titel’’

 Bart Soubry, ‘Tetraëder’ - © Steven De Croos

Begrensde mogelijkheden
“De steen heeft zijn beperkingen. Naarmate je ouder
wordt, moet je ook zelf toegeven dat je niet verder kan
denken dan je eigen begrenzingen. Je moet je daar nu
eenmaal van bewust worden . Doordat ik die beperking
erken, wordt de cirkel, met als middelpunt de geboorte,
groter en treed je buiten jezelf het ego voorbij. Als ik
bedenk wat er zich nog allemaal in mijn hoofd bevindt,
dan zou ik nog zoveel werken kunnen of moeten
maken...”

 Bart Soubry, ‘Belgordiaanse knoop’

Over het bestaande werk ten slotte hebben meerdere
kunstkenners hun visie gegeven, zoals prof. Willem Elias:
“In wat Bart Soubry zelf zijn ‘abstract werk’ noemt, poogt
hij doorkijkruimte aan te brengen, zodat lichtbundels
spelend elkaar kunnen kruisen. Daardoor wordt het licht
als het ware opgevangen op een constructieve wijze.
Zoals de zee het zand beeldhouwt tot golvend strand, is
ook Soubry begaan met de sporen van gelaagdheden.
De gespleten stenen voegt hij terug bij elkaar met een
papiervoering ertussen. De tegenpolen ‘samen’ en
‘apart’ worden aldus beklemtoond. De vorm werd door
de splijting bepaald.”
Of met de woorden van kunsthistoricus Jaak Fontier:
“Soubry zoekt het licht, werkt met het licht, brengt in het
lichaam van het stenen beeld de mogelijkheden aan tot
een optimale werking van het licht in het volume, op de
massa, in de sculptuur zelf.”
Femke Simonis
i.s.m.
Roland Laridon

Bart Soubry
• Geboren in Sint-Eloois-Winkel, maar getogen in
Oostende
• Opleiding aan de Stedelijke Kunstacademie
Oostende (1959-1965)
• Individuele tentoonstellingen vanaf 1970
• Groepstentoonstellingen vanaf 1989
• Laureaat Nationale Beeldhouwwedstrijd
Vermeylenfonds, Oostende (1979)
• Werken in diverse Belgische musea (Oostende,
Gent, Brussel…), bij de Fondation Palm
Beach (Florida, USA) en in andere openbare
verzamelingen
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Venetiaanse Gaanderijen
 SUZANNE DE TROYER &
MAGDA VERBEEREN
23 januari - 10 april 2016
De Venetiaanse Gaanderijen verwelkomen twee pur
sang Oostendse vrouwelijke kunstenaars: Suzanne De
Troyer en Magda Verbeeren. Suzanne de Troyer is al
jarenlang lid van onze vereniging.
Curator is Roland Delbarge, trouw lid van de Vrienden
Mu.ZEE.
Suzanne De Troyer brengt keramische objecten
geïnspireerd op de Architectuur en Magda Verbeeren
toont een uitgebreid gamma grafische technieken
met de Natuur als inspiratiebron. Beiden beheersen
precisie, metier, materie, structuren en het experiment.
Deze tentoonstelling resulteert in een huwelijk tussen
Architectuur en Natuur en tussen Keramiek en Grafiek
Een gewijzigde levenshouding in onze maatschappij heeft
ook invloed op het werk van architecten en ontwerpers.
De natuur krijgt een plaats, voorbeelden daarvan zijn de
‘de verticale tuinen’ in tal van hedendaagse gebouwen
zoals Caixa Forum in Madrid, Musee du Quai Branly
in Parijs of het stalen groen geschilderd Euronews
headquarters gebouw in Lyon
Deze relatie vinden we ook terug in de tentoonstelling,
maar dan met keramische objecten en grafische figuratie.

Het werkproces start met het fotograferen van
attractieve architectuur waaruit bepaalde elementen
worden gefilterd. De kunstenaar maakt voorontwerpen
in volle klei op klein formaat die ze daarna uitvergroot
op schaal. Dit hol, ruimtelijk opbouwwerk is meteen een
tactiel beleven van de materie, een magisch groeien
van een idee tot een uiteindelijk gestolde beweging.
Rechtlijnigheid, evenwijdigheid, het minimale en het
strakke zijn troef, later komt de gebogen lijn als nieuwe
dimensie.
Gelijkvormigheid in de Architectuur toont Suzanne aan
met constructies die speels worden doorbroken door
dwarsbalkjes en inzetstukjes. Ze geven aan de toch
identieke blokken een eigen identiteit want op het wit
geglazuurde balkje worden decoratieve, abstracte
beeldfragmenten aangebracht ofwel rechtstreeks of via
keramische transfers.
Het werk van Suzanne is absoluut een sterk staaltje van
perfectie en metier binnen de keramiekwereld.
Magda Verbeeren
Magda toont ons werken gemaakt met een uitgebreid
gamma etstechnieken, zowel klassieke als niet-toxische.
Ook linosnede en monoprint komen aan bod. De inspiratie
voor de werken is steeds een eigen belevenis: een reis
naar IJsland, een citytrip, de heraanleg van de eigen
tuin… Ze heeft bijzondere aandacht en bewondering
voor de vormen en structuren die voorkomen in de
natuur.

In ‘Reis-in-drukken’ toont ze vormen en beelden die
haar opvielen tijdens citytrips naar Barcelona, Helsinki
en Kopenhagen.
Het werk is technisch hoogstaand. Precisie, metier,
detail en de kracht die ze uitstralen, halen de bovenhand.
De oplage is steeds beperkt. De werken zijn mooi in
evenwicht, sober sierlijk en weloverwogen. De perfectie
in de grafische wereld.
De twee kunstenaressen hebben voor deze
tentoonstelling de ‘Blauwe Bouwstenen’ geconstrueerd:
een muur met 36 bouwstenen waar originele etsplaatjes
in verwerkt zijn. Een architecturale muur die het element
natuur in zich opneemt.

Geleid bezoek
Wij nodigen de Vrienden uit voor een geleid bezoek
aan de tentoonstelling Suzanne De Troyer Magda Verbeeren op donderdag 18 februari 2016
om 14.30 uur in de Venetiaane Gaanderijen. Curator
Roland Delbarge zal ons rondleiden.

Algemene Vergadering van 16 april 2016
Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 april 2016 om 10.00 uur in
de exporuimte van de Venetiaanse Gaanderijen (ingang
Zeedijk, bij het standbeeld van koning Boudewijn).
De agenda vermeldt onder meer :
• herverkiezing van vier leden van de huidige Raad van
Bestuur met name René Maes, Johan Van Roose,
Marcel Verhaeghe en Femke Simonis
• Verkiezing van nieuwe leden voor de Raad van Bestuur
BELANGRIJK
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een
bestuursfunctie, richten uiterlijk op 15 maart 2016 hun
kandidatuur schriftelijk aan de voorzitter, p.a. Johan Van
Roose, secretaris, Kabeljauwstraat 5, 8460 Oudenburg.
Zij moeten hun lidmaatschapsbewijs 2016 kunnen
voorleggen op de Statutaire Vergadering.

Suzanne De Troyer
Met haar keramisch werk brengt Suzanne een hommage
aan de moderne architectuur. De Interbellumarchitectuur
van Le Corbusier en Huib Hoste en de moderne
architectuur van Rietveld, Van Reeth en hedendaagse
architecten zoals Calatrava dragen haar bewondering
weg.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk op donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur
en op zondag ook van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de
krokus- en paasvakantie is de expo dagelijks open van
14.00 tot 17.00 uur.

Onze statuten bepalen:
Art. 11. De raad van bestuur bestaat uit minimum drie leden en telt
maximaal 12 leden. Leden kunnen zich pas verkiesbaar stellen als lid
van de raad van bestuur na drie jaar lidmaatschap van de vereniging.
De raad van bestuur wordt geacht het lidmaatschap aan te bieden
aan: de schepen van de Stad die de musea in zijn/haar bevoegdheid
heeft, de directeur-conservator van Mu.ZEE en de directeurcultuurbeleidscoördinator.
Het mandaat van de leden van de raad van bestuur vervalt door
ontslag, afzetting of overlijden.
De volgende personen of groepen kunnen door hun beroep of
functie niet in aanmerking komen als lid van de raad van bestuur:
galerijhouders, beroepskunstcritici en -kunstjournalisten, beeldende
kunstenaars, personen die een politiek ambt bekleden (met
uitzondering van de schepen van cultuur).
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene
vergadering, bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden,
aangesteld voor een termijn van zes jaar. Om de drie jaar wordt de
helft van de leden van de raad van bestuur vernieuwd. (…) Uittredende
leden zijn herkiesbaar.

Oostendse legenden
 LÉON SPILLIAERT

 Magda Verbeeren - ‘Redfish’, 2003 Ets E.A.

 Suzanne De Troyer - Architectuurdetail 6. Gechamotteerde klei, Sinterengobes
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Magda laat ons ook op een andere manier kijken naar
vissen. Ze vraagt aandacht voor de mooie figuren op het
vel van deze dieren, terwijl we eigenlijk bij vissen meestal
alleen denken aan schubben.
De reeks ‘afscheid van de tuin’ had de bedoeling om een
herinnering aan haar oude tuin te bewaren. Toen werd
een nieuwe tuin aangelegd, een nieuwe serre, nieuwe
paden, nieuwe planten… Deze positieve ervaring was
de aanleiding tot de reeks ‘Welkom’.

De vijfde in de reeks van acht ‘Oostendse legenden’ van
Willy Bosschem is Léon Spilliaert. Het portret draagt
de titel ‘Maandromer’. En terecht. Tijdens zijn vele
nachtelijke wandelingen langs de zeedijk (Spilliaert leed
aan slapeloosheid) deed hij inspiratie op voor marines
en dijkgezichten, waarbij de maan weerspiegeld wordt
in het donkere water. Er straalt een mysterieus licht uit
die werken uit het eerste decennium van de 20ste eeuw.
In ‘Een inktzwarte nacht: de nachtstukken van Léon
Spilliaert’ schrijft Denis Laoureux: “In navolging van de
dichters (Verhaeren en Maeterlinck, FS) maakt Spilliaert
rijkelijk gebruik van maanlichteffecten, die wat in het
heldere daglicht zo zeker en duidelijk lijkt, twijfelachtig
maken.” (Bron: ‘Léon Spilliaert. Een vrije geest.’ KMSKB,
Brussel, 2006)

 Léon Spilliaert: ‘Maandromer’ - © Willy Bosschem
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Reizen
 REIS NAAR MONS: EEN TERUGBLIK
Op zaterdag 26 september startte de stadswandeling
tegenover de bouwwerf van het nieuwe station van
Mons. Net als dat van Luik is het ontworpen door de
beroemde Spaanse architect Calatrava, maar minder
groots van opzet. Wij zagen er alleen de eerste contouren
van. De gids van Amarant voerde ons op deze zonnige
dag via de Brabants-gotische Sainte-Waudrukerk naar
het Belfort, met onderweg aandacht voor de harmonie
tussen traditionele en moderne architectuur. In het
heuvelachtige park bij de kerk staat een beeld van
de bekende polyfonist Orlando di Lasso (Roland de
Lassus), die in Mons geboren is.

Mu.ZEE
Na een goed verzorgd driegangenmenu in ‘La Petite
Provence’ op de Markt wandelden we naar de Anciens
Abattoirs waar we in contact kwamen met hedendaagse
Chinese beeldhouwkunst. Helemaal geen cultuurschok,
maar wel van een ontroerende schoonheid. Sommigen
kregen een krop in de keel bij de adembenemend
mooie video met suggestieve, heel subtiele en elegante
contouren van vuurdansers en geraamten van menselijke
figuren.
Rond 16 uur pikte de bus ons op voor een korte rit naar
Cuesmes waar we het Maison Van Gogh bezochten.
Onze Franstalige gids gaf duidelijke uitleg over het leven
van Van Gogh in de Borinage en citeerde uit de brieven
die Van Gogh in die periode schreef aan zijn broer Theo.
Binnen was links een kamer waar een film over het leven
van Vincent Van Gogh werd getoond. Rechts konden
we huisraad, een aantal documenten en een paar
tekeningen bekijken tijdens Van Goghs verblijf in Mons
en omgeving.
Femke Simonis

Uit het tevredenheidsonderzoek tijdens de terugreis
is gebleken dat de reis voor 90 % van de deelnemers
interessant en geslaagd was, onder begeleiding
van een goede gids. De afstand was voor 92 %
van de deelnemers goed, met een aanvaardbaar
vertrekuur (88 %). Het gebruik van de oortjes werd
door 92 % goed bevonden en is dus zeker voor
herhaling vatbaar. De maaltijd werd door 88 % van
de deelnemers gewaardeerd, met voldoende drank
(90 %).
Als besluit vonden 88 % de Vrienden het een reis
met een goede prijs/kwaliteitverhouding.
Uit deze analyse kunnen we besluiten dat de nieuwe
reisformule met Amarant positief geëvalueerd is
door de Vrienden. (Martine Meire)

 Met onze gids bij de kerk, met links het Belfort - © Carlos Van Craeynest

 CURSUS IN Mu.ZEE,
DOOR AMARANT
op woensdag 16 maart 2016 van 10.15-12.45 uur
en van 14.00 tot 16.30 uur
Perfect voor op koekjesdozen
Hedendaagse schilderkunst in Vlaanderen
Michaël Borremans heeft ooit gezegd dat zijn eigen werk
een specifiek ‘Belgische touch’ heeft. Hij voegde daar
ironisch aan toe dat het “perfect op koekjesdozen” zou
passen.
In deze cursus krijgt u een update van de hedendaagse
schilderkunst in Vlaanderen. We verkennen het oeuvre

 Groepsfoto bij de Anciens Abattoirs - © Carlos Van Craeynest
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De inschrijvingsmodaliteiten vindt u op www.amarant.be

 DUO

 JONG GEWELD IN Mu.ZEE
WINTER & LENTE 2016

Maak je eigen kunstwerk in dialoog met de collectie
van Mu.ZEE

Krokusvakantie
Kunstproevertjes in het Ensoratelier
woensdag 10 en donderdag 11 februari
voor jong en oud, groutouders, ouders en kinderen
van 10 tot 12 uur of van 14 tot 16 uur
€ 5 per deelnemer, € 2,50 per deelnemer met
gezinsbondkaart

Is er een
kunstwerk uit
de collectie
waar je oog op
valt, dat je hart
sneller doet
slaan?
Is dat door
het verhaal,
de sfeer, de
expressie, de
vormen, de
kleuren...?
We zijn
nieuwsgierig
naar jouw
interpretatie,
vervolg of
antwoord
op dat geselecteerde kunstwerk. Het geeft misschien
een verbluffend andere kijk. Of een speelse, creatieve
voetnoot. Vertelt het iets over jouw levensverhaal, je
ervaring, je voeling met kunst?
Nieuwe ontmoetingen creëren is onze inzet. Tussen
publiek en collectie en tussen publiek en publiek, over
de grenzen van culturen, leeftijden en maatschappelijke
achtergronden heen.
We hopen op een verrassend creatieve en kleurrijke
kruisbestuiving!

 Uitleg over de integratie van moderne in traditionele architectuur © Carlos Van Craeynest

van kunstenaars van wie het werk, hoewel vaak
figuratief, meestal ook magisch en misleidend is. Michaël
Borremans en Luc Tuymans passeren uiteraard de revue,
maar we bestuderen ook bekende en minder bekende
kunstenaars, schilders van bij ons die het in het buitenland
hebben gemaakt, zoals Jan Van Imsschoot, Robert
Devriendt, Thierry De Cordier, Koen van den Broek of
Gideon Kiefer en Tinus Vermeersch. Allemaal kunstenaars
die op een heel eigen manier omgaan met de kloof tussen
werkelijkheid en representatie. Intrigerend en dus zeker de
moeite waard.
Docente is Roxane Baeyens
Deelnemen kost 26 euro.

Voorstellen kan je indienen via e-mail inne.gheeraert@westvlaanderen.be of via post (Mu.ZEE, t.a.v. Inne Gheeraert,
Romestraat 11, 8400 Oostende). Het inschrijvingsformulier
kan gedownload worden via www.muzee.be.

Paasvakantie
Op visite bij Ensor en Spilliaert
Speelse gezinsrondleiding
donderdag 31 maart en vrijdag 1 april
voor jong en oud, grootouders, ouders en kinderen
van 14 tot 15.30 uur
Volwassenen: toegangsprijs + € 3; gratis voor kinderen
onder 12 jaar
Op visite bij Ensor en Spilliaert: aan de slag in het
atelier!
Ateliers: dinsdag 5 en woensdag 6 april
van 8 tot 12 jaar
van 10 tot 12 uur
of van 14 tot 16
uur (4x hetzelfde
atelier)
We toveren met
licht maar zoeken
ook de nacht op…
Hoe gingen deze
kunstenaars daar
mee om? Genoeg
inspiratie om ook
een ets te toveren
uit onze etspers!
€ 5 per atelier/kind
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Kunst & Literatuur

‘Dat De Bruycker een ziener en uitbeelder van stenen
en van massa’s is, blijkt uit zijn meesterlijke serie etsen
naar kathedralen, die voorbereid wordt door dat ragfijn,
teder-lichtend wondersprookje van de Notre Dame
te Parijs uit 1926, en dan vier jaar na elkaar telkens
verrijkt wordt met een definitieve schepping: in 1929 de
kathedraal te Antwerpen, in 1930 die te Rouen, het jaar
nadien de portiek te Bourges en in 1932 ten slotte de
kathedraal te Amiens – vier grote platen van meer dan 6
dm hoog bij ongeveer een halve meter breed. Alleen wie
een mensenleven lang de tragische stenen, de bezielde
stenen van het oude Gent had getekend, kon zo deze
kathedralen herscheppen. Zelden of nooit werd de tovervreemde poëzie van stenen, waar de hand van eeuwen
over ging, zo suggestief uit de koperplaat opgeroepen.
En toch zijn deze muren en zuilen vol duisternis en
onverzettelijk gebouwd. Te Antwerpen en te Rouen
ligt op de voorgrond en aan de beide zijden tot aan de
bovenrand het zwart tot in de diepste tonen opgestapeld,
zodat de kathedralen uit die donkere omlijsting als
het ware naar voren moeten lichten. Ze lichten echter
niet uit, maar blijven in schemer gedrapeerd en het
verschil met ‘Het Gravensteen’ uit 1913 is in dit opzicht
overtuigend. Ook
de
kathedraal
te Amiens en
zelfs de portiek
te
Bourges,
al
valt
geen
enkele schaduw
der
omgeving
op hen neer,
schuilen in holten
en
gewelven
en hoeken vol
zware grijzen en
nachtelijk zwart.
Met uitzondering
misschien
van de kerk te
Rouen, waarin
 De kathedraal van Antwerpen (zinkets), 1929

het transcendente
ritme van de gotiek
enigszins
werd
bewaard, doordat
het gebouw hier
zo smal en hoog is
gezien, staan deze
kathedralen meer
dan ze stijgen.
Ze staan meer in
de grond, dan ze
stijgen naar de
hemel. Tegenover
de
stromende
beweging, de vlammend
opwaarts
gerichte vaart van  De kathedraal van Amiens (zinkets), 1932
de ogivalen stijl, in
bijna breekbaar schijnende slankheid naar de wolken
opgevoerd, staan op deze platen de kathedralen breed
en zwaar gemetseld, monumentaal van natuurlijkheid,
onvergankelijk, onomstotelijk gefundeerd in de grond.
Werk van een bouwmeester, niet van een mysticus. Want
het principium formationis van deze ‘huizen des Heren’
komt niet uit de goddelijke aantrekkingskracht, maar uit
de duistere scheppingsdrang der aarde zelve voort.’

Kerst
in het

 Zelfportret (koperets), 1925

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 • beschermend lid: 150 euro
Inlichtingen bij penningmeester Joël Nieuwenhuyse (tel. 059 80 30 61)

U zij
welle t
kome

!

museum
nostalgisch kerstevenement

Zaterdag
19 december 2015

Zaterdag 13 februari vanaf 18.00 uur
Literatuur, muziek en beeldende kunsten ontmoeten
elkaar tijdens ‘De Nacht van de Musea en Galerijen’. De
galeries en musea zetten die avond hun deuren open,
terwijl de leerlingen van het conservatorium je trakteren op
een concert en woordkunsten. Volg het hartenparcours
langs de locaties en geniet met al je zintuigen van kunst.
Tijdens ‘De Nacht van de Musea en Galerijen’ zijn alle
musea en galerijen
gratis geopend
vanaf 18.00 uur.
De sluitingstijd
is per locatie
in de brochure
opgenomen.

van 14.00 tot 21.00 uur
gratis toegang

Stadsmuseum Oostende
Langestraat 69
Warme dranken en hapjes
Vertellingen voor kinderen
Expo Kapucijnen in Oostende
UiTPAS-verkiezing: UiTPAS’sers in de bloemen!
Brol of waardevol: Laat uw erfgoed schatten!

Uit: Achilles Mussche,
‘Gent en zijn
etser-tekenaar
De Bruycker’,
Die Poorte, 1935-1936
Keuze van tekst en
beelden:
Roland Laridon

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP • VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP

10 WWW.VRIENDENMUZEE.BE

!

v.u . : K r i s t of B e u r e n , S t a d s s e c r e t a r i s , V i n d i c t i v e l a a n 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e

UW LEDENVOORDEEL IN 2016

 JULES DE BRUYCKER, EEN
GROOTMEESTER IN DE ETSKUNST

 NACHT VAN DE MUSEA
EN DE GALERIJEN

Stadsmuseum

Optreden Jasmien Aernout Arne Vanhaecke - ...

Wat krijgt u nu al?
Jaarlijks is er in het voorjaar de Algemene Jaarvergadering met een gastspreker en een 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 (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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Lidmaatschap
Jeugd (tot 22 jaar): 15 euro
Individueel lid: 28 euro
Gezin, samenlevingstarief: 45 euro
Steunend lid: 50 euro
Beschermend lid: 150 euro
Inlichtingen bij de penningmeester Joël Nieuwenhuyse
(tel. 059 80 30 61)

Redactieraad: Roland Laridon (voorzitter), Willy Bosschem, 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

Suzanne De Troyer, Hoogbouw
met kopstuk als eigen identiteit.
Klei, sinterengobe, tinglazuur,
keramische transfers, 2012
Suzanne De Troyer werd geboren
in 1946 in Oostende. Ze studeerde
beeldende kunst en sculpturaal en
architecturaal
opbouwwerk
aan
de Kunstacademie in Oostende.
In 1999 behaalde ze haar diploma
hogere graad met grote onderscheiding en in 2003 sloot ze de
specialisatiegraad af met grootste onderscheiding. Ze volgde
talrijke workshops en masterclasses. Vanaf 1997 exposeerde ze
in binnen- en buitenland.
Haar architecturaal opbouwwerk is een hommage aan de
moderne architectuur en toont haar affiniteit met rechtlijnigheid
en evenwijdigheid.
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) en op
22 februari 2014.
Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van
Vrienden der Musea van België” en bij de
“Cultuurraad Oostende”.

Art Gallery

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

Maatschappelijke zetel: p.a. Roland Laridon,
Kaïrostraat 54, 8400 Oostende
Secretariaat: Johan Van Roose,
Kabeljauwstraat 5, 8460 Oudenburg

GOVAERT-QUATACKER

Penningmeester: Joël Nieuwenhuyse,
jnieuwenhuyse@telenet.be

Lid van de Koninklijke Kamer van de Antiquairs
en Kunsthandelaars van België
Lid van de Expertenvereniging ARGVS
Gerechtsdeskundige
Schattingen moderne kunst, antiek en Chinese kunst



Bankrelatie: IBAN: BE16 0012 0908 3374
BIC: GEBABEBB
Vrienden Mu.ZEE
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende.

(LA PIPE)



ROMESTRAAT 3 | 8400 OOSTENDE | 0475 875810
Open op zaterdag en zondag
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