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Editoriaal
 EVALUATIE VAN HET
CULTUURAANBOD IN OOSTENDE

Maar wat is de mening van de Oostendenaar over
cultuur? Begin dit jaar werden de eerste resultaten
van de grootschalige enquête ‘Kom uit je schelp’
bekendgemaakt. Zowat 18% van de Oostendenaars
boven de 16 jaar vulde deze enquête in, u waarschijnlijk
ook? De respons was ongeveer gelijk verdeeld in de
ruimte en over de leeftijdscategorieën.
Graag overloop ik met u even de specifieke peiling naar
het cultuuraanbod in onze stad.
60% van de Oostendenaars weet het grote aanbod
van culturele activiteiten wel te appreciëren. En het is
duidelijk dat de mensen die in of dicht bij het centrum
wonen, hier nog positiever op reageren.
Toch moeten we de participatie nuanceren. 20% van
de Oostendse bevolking gaat minstens 12 keer per jaar
naar een culturele activiteit, maar we zien ook dat 28%
van de mensen nooit naar een culturele activiteit gaat.
Een aantal vaststellingen lopen parallel met de resultaten
van het grootschalig onderzoek dat Vlaanderen
uitvoerde. Hoe hoger het opleidingsniveau hoe
hoger de cultuurparticipatie. Hoe blanker hoe meer
cultuurparticipatie.
Ook de leeftijd speelt een rol. Mensen ouder dan 85
zijn door hun beperkte mobiliteit voor een groot deel
afgesloten van cultuurparticipatie, de ‘empty nest’ers’
(kinderen recent de deur uit) scoren het best. Leuk om
vast te stellen is de toch wel hoge participatie bij mensen
tussen 25 en 34 jaar. Bij de min 24-jarigen neemt 30%
nooit deel aan een cultureel evenement. Ten slotte werd
ook gepeild naar de betaalbaarheid. En hier zien we
dat 37% van de inwoners de culturele activiteiten best
betaalbaar vindt.
Natuurlijk hadden we ook met de Cultuurdienst al
aangevoeld dat er in de cultuurparticipatie bij jongeren
en allochtonen een sterke winst geboekt kan worden.
In 2017 willen we dan ook volop inzetten op de jeugd,
al klinkt dit misschien wat oneerbiedig tegenover de
Vrienden als iets rijper publiek… En hierbij willen we niet
enkel participatie promoten, maar ook creatie.
Cultuurparticipatie bij jongeren
Eind maart start de tweede editie van Crystal Ship.
Via Studio Brussel zullen jongeren opgeroepen worden
om hiervoor een eigen ontwerp in te dienen. De winnaar
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De tentoonstelling met
het overzicht van het
werk van Kamagurka,
die vanaf 17 maart
loopt in de Venetiaanse
Gaanderijen, zal zeker een jong publiek aantrekken.

© Valère Prinzie

In 2016 heeft Oostende zich opnieuw een stukje meer op
de culturele kaart van Vlaanderen geplaatst. En dat is,
naast de verdienste van de professionele cultuuractoren,
eveneens te danken aan het intensieve werk van de
Cultuurdienst onder leiding van Martine Meire.

mag zijn/haar tekening
in het echt uitgevoerd
zien.

De Bib van Oostende zet traditioneel sterk in op
jongeren. Dit jaar werd de jeugdboekenweek zelfs
omgevormd tot een boekenmaand met als thema
rolpatronen en stereotypen. Jeugdliteratuur biedt jonge
lezers immers een schat aan verhalen, veel stof tot
nadenken en uitgelezen kansen om het hokjesdenken
te doorbreken. Daartoe nodigt de Bib een hele reeks
schrijvers en illustratoren uit.
Ook Mu.ZEE gaat de jongerentoer op. Op 1 april start
de tentoonstelling Frans Masereel . Hij mag beschouwd
worden als de belangrijkste graficus en houtsnijder uit de
twintigste eeuw. Mu.ZEE kijkt terug en brengt de ideeën
van Masereel in dialoog met de huidige samenleving
via het werk van een aantal hedendaagse kunstenaars
uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Amerika.
De tentoonstelling benadrukt de maatschappelijke
betrokkenheid van de kunstenaars. Aan het begin
van de twintigste eeuw, maar ook voordien, werd al
nagedacht over ontwikkelingen die we nu hedendaags
noemen, zoals migratie en globalisering. Mu.ZEE nodigt
jongeren uit om via Snapchat hun maatschappelijke
visie te confronteren met het werk van Masereel.
Tijdens de paasvakantie zijn de kinderen welkom in de
activiteiten van Springtij.
mu-zee-um, het belangrijke educatieve luik van Mu.ZEE,
pakte vorige maand uit met een nieuw initiatief. Voor
het eerst werden baby’s tussen 0 en 2 jaar in Mu.ZEE
uitgenodigd. Cultuurparticipatie kan niet vroeg genoeg
beginnen.
En ten slotte doen we deze maand een oproep naar
jongeren om een kort gedicht in te dienen voor de
Poëziewedstrijd ‘Vers van het veld’ in het kader van
de landbouw en het Groene Lint. De winnende gedichten
zullen op levensgrote polyesterdieren afgebeeld worden.
Cultuur in Oostende blijft dus vernieuwend en fris.
Misschien rijzen er bij sommigen twijfels. Heeft dit alles
wel genoeg slaagkansen? Ik moet het toegeven, het zal
niet vanzelfsprekend zijn… maar we zullen het tenminste
geprobeerd hebben.
Bart Plasschaert
Schepen voor Cultuur

Algemene ledenvergadering 2017
 SFEERVERSLAG
Stipt om 10.15 uur verwelkomde Martine Meire de talrijk
aanwezige Vrienden in de ronde zaal van de Venetiaanse
Gaanderijen. Door haar uitstekende regie, ondersteund
met woord en beeld, leidde zij telkens de sprekers en
musici in, waardoor het rijk gevulde programma binnen
een perfecte timing werd afgewerkt, rond 11.45 uur.
Zo was er nadien ruimschoots tijd voor een glaasje
tijdens geanimeerde gesprekken en nieuwe onderlinge
contacten.
Het programma begon, zoals gebruikelijk, met het
werkingsverslag 2016 (zie p. 4) door secretaris Johan Van
Roose en het financieel verslag 2016 plus de begroting
2017 door penningmeester Joël Nieuwenhuyse.
Beide financiële overzichten werden geprojecteerd
en met handgeklap aanvaard, waarna ook de twee
commissarissen voor de kwijting van de bestuursleden
bedankt werden.
Toen volgde een eerste muzikaal intermezzo door drie
leerlingen van het Conservatorium aan Zee: pianist Emiel
Feys en twee violisten: Marthe Feys en Eline Warrot.

maskerade en fantasie’ (zie p. 5-6). Bij die laatste
drie woorden denkt iedereen aan Ensor, maar Anne
Adriaens-Pannier maakte met woord en beeld duidelijk
dat ook Spilliaert ironie, maskerade en fantasie verwerkt
in zijn schilderijen. Boeiend en leerrijk!
Er volgde een tweede muzikaal intermezzo voordat de
resultaten van de ledenenquête werden toegelicht. Die
enquête kwam er op verzoek van stichter-ondervoorzitter
René Maes die eveneens in 2016 afscheid nam, maar
die net als Roland Laridon op de Algemene Vergadering
2017 aanwezig was. De weergave van de resultaten
vindt u op p. 8-9, met vooral de nadruk op de suggesties
die uit de enquête naar voren kwamen.
Het slotwoord, dat als Editoriaal is opgenomen op p.
2, werd uitgesproken door schepen van Cultuur Bart
Plasschaert. Hij belichtte vooral het aspect cultuur uit
de grote stadsenquête ‘Kom uit je schelp’, waaruit weer
eens blijkt dat vooral ouderen en hoger opgeleiden
gebruik maken van het rijke cultuuraanbod in Oostende.
Het blijft dus een uitdaging om jongeren warm te maken
voor cultuur.
De Algemene Vergadering werd afgerond met een
receptie voor alle aanwezige Vrienden, onder wie
ook Phillip Van den Bossche, directeur-conservator
van Mu.ZEE, en Jean Plasschaert, oud-secretarispenningmeester van de Federatie van de Vrienden van
de Musea van België.
Wie had ingeschreven voor het degustatiemenu (69
leden), schoof rond 12.30 uur aan in bistro Venetiaanse
Gaanderijen, waar een verfijnd en zeer smakelijk
menu ons wachtte. Ook daar werden de geanimeerde
gesprekken en nieuwe contacten tussen Vrienden
voortgezet tot na 15.30 uur.

 Het bestuur met gastspreker Anne Adriaens-Pannier.
© Valère Prinzie

Femke Simonis
namens bestuur en redactie

Het programma werd voortgezet met de herverkiezing
van twee bestuursleden: Jacques Mertens, voorzitter,
en Joël Nieuwenhuyse, penningmeester. Ook deze
herverkiezing werd met handgeklap aanvaard.
Het belangrijkste onderdeel van de Algemene
Vergadering is de feesttoespraak, vroeger altijd met
veel smaak gebracht door huidig stichter-voorzitter
Roland Laridon die vorig jaar afscheid nam na 26 jaar
voorzitterschap. Na de opening van Het Spilliaert Huis
(HSH) in mei 2016 - een aanwinst voor de stad Oostende
- vond het bestuur het niet meer dan logisch om Anne
Adriaens-Pannier, artistiek directeur van het HSH, uit
te nodigen voor de feestrede. Zij koos een bijzondere
en verrassende invalshoek: ‘De andere Spilliaert: ironie,

 Vrienden tijdens het degustatiemenu.
© Valère Prinzie
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Algemene ledenvergadering 2017
 WERKINGSVERSLAG 2016
Hieronder vindt u gegevens en cijfers over onze
dynamische werking in 2016.

• De Raad van Bestuur kwam daarna vijfmaal samen:
op 14 januari, 24 maart, 9 juni, 1 september en 3
november 2016. In onze Raad van Bestuur waren er
enkele verschuivingen:
Jacques Mertens werd voorzitter, Martine Meire
ondervoorzitter, Roland Laridon blijft in het bestuur als
stichter-voorzitter en René Maes nam ontslag. Onze
maatschappelijke zetel verhuisde van de Kaïrostraat
54 naar de Leon Spilliaertstraat 83. Al deze wijzigingen
werden ingediend bij de Rechtbank en werden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
• Onze vereniging organiseerde en bereidde ook tal van
manifestaties voor:
• Op 18 februari brachten we een bezoek aan de
tentoonstelling ‘Suzanne De Troyer en Magda
Verbeeren’ in de Venetiaanse Gaanderijen.
• Op 25 juni brachten we een geleid bezoek aan de
nieuwe Ensor-Spilliaertvleugel in Mu.ZEE. Niemand
minder dan directeur-conservator Phillip Van den
Bossche leidde ons rond.
• Op 8 juli was er het geleid bezoek aan het
Stadsmuseum voor de bijzonder interessante
tentoonstelling ‘De overvaart Oostende-GrootBrittannië, de gouden tijd van de pakketboten en de
ferrys’, met aansluitend de Inner Court Party.
• Op 25 september woonden we een gesmaakte lezing
bij door Zerlina Van Belle, over haar masterproef ‘La
Gamme d’Amour’ in het auditorium van Mu.ZEE.
• Op 15 oktober maakten we onze museumreis
naar Luik. Daar hadden we een geleid bezoek
aan het station Guillemins en bezochten we de
tentoonstelling ‘21, Rue de la Boétie’ in het recent
geopende museum La Boverie.
• Op 19 november was er het geleid bezoek aan
de tentoonstelling B.LAST
in de Venetiaanse
Gaanderijen.
• Op 27 november bekeken we de film ‘Permeke’ van
Henri Storck in het auditorium van Mu.ZEE.
• Ten slotte was er op 10 december nog het geleid
bezoek aan het nieuwe Spilliaerthuis onder de
hoede van Anne Adriaens-Pannier.
De Vrienden legden ook bloemen neer:
• Op 9 april bij de Ensorherdenking
• Op 22 oktober naar aanleiding van de Jan De
Clerckhulde
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• Onze vorige Algemene Vergadering, de 26ste statutaire,
vond plaats onder massale belangstelling op zaterdag
16 april 2016 in de Venetiaanse Gaanderijen.

• De Vrienden zijn
ook lid van de
Cultuurraad en de
Federatie van de
Vrienden van de
Musea van België.
De dag van deze
Federatie
vond
plaats op 19
oktober 2016, met als thema ‘De samenwerking tussen
verenigingen en Vrienden van musea stimuleren’. Onze
voorzitter Jacques Mertens woonde deze dag bij en
deed er verslag van in Pro Luce nr. 69, p. 10.

• Al deze manifestaties werden aangekondigd in ons
tijdschrift Pro Luce dat in 2016 viermaal verscheen. Alle
nummers werden voorbereid door onze redactieraad
tijdens vier redactievergaderingen, respectievelijk op 3
februari, 18 april, 4 augustus en 26 oktober 2016.
Vernissages in Mu.ZEE
• Onze leden worden altijd uitgenodigd op alle
tentoonstellingen die door Mu.ZEE georganiseerd
worden. Hiervoor danken wij speciaal directeurconservator Phillip Van den Bossche, steeds ook
trouw aanwezig op onze Algemene Vergaderingen.
• In het afgelopen jaar zijn drie leden overleden: op 7
mei 2016, de heer Paul van Tieghem de ten Berghe,
op 25 juli 2016 de heer Raymond Pyson, voormalig
bestuurslid, en recent, op 15 februari 2017, de heer
Karel Van Den Broecke.
• Verder blijft ons ledenbestand stijgen, met voor 2016
een recordaantal van 346 leden, waarvan 59 nieuwe
leden! De bijdragen voor het lidgeld veranderen niet:
15 euro voor de jeugd tot 22 jaar, 28 euro voor een
individueel lid. Een gezins- of samenlevingstarief
bedraagt 45 euro, steunende leden betalen 50 euro
en een extra duwtje in de rug van de Vrienden als
beschermend lid kan al vanaf 150 euro. In ons laatste
nummer van 2016 (Pro Luce nr. 68) en ook in ons
eerste nummer van 2017 (Pro Luce nr. 69) staat tot in
de kleinste details beschreven wat de voordelen zijn
van uw lidmaatschap. En dat is toch heel wat!
Ik zou graag ook iedereen willen bedanken die in 2016
op de een of andere manier zijn of haar steentje bijdroeg
tot de bloei en groei van onze vriendenkring. Ook in
2017 hoop ik op uw medewerking te kunnen rekenen.
We zullen u alvast, ook dit jaar, een boeiend en veelzijdig
programma aanbieden. Dat is beloofd!
Johan Van Roose
secretaris

 FEESTREDE A. ADRIAENS-PANNIER
De andere Spilliaert:
ironie, maskerade en fantasie
Hoe een ‘andere’ Spilliaert laten ontdekken door zijn
stadsgenoten die hem zo goed kennen, die hem als het
ware in beeld en geest ontmoeten in Oostende. Starend
naar de zee-einder bij zonsondergang, schuilend tegen
de felle westenwind onder de Koninklijke Gaanderijen
en hem vooral waarderen voor zijn melancholie? Met
schroom nam ik deze taak op mij.
Maar onlangs ontmoette ik hem, bij een koude
winteravond, met ontblote ziel, in diezelfde Gaanderijen,
waar hij in een gevatte karikatuur door Seamoose, ons
de wandelaar, de wereld en de zee toegrijnsde.
Dat Ensor ironie, maskerade en fantasie hanteerde met
een eigenzinnige diepte en zo de wereld te grazen nam,
maakt deel uit van zijn kunstenaarsprofiel. Ook nog
vandaag is hij een regelmatig geciteerd thema, door
niemand minder dan Jacques Charlier in een gevarieerde
reeks doeken op de achtergrond van Ensors briefjes van
honderd: ‘Each Minute Belgian Art Changes the World’.
Terwijl Ensor instinctief opstandig reageerde en
doelbewust een ‘attitude’ tegen het establishment
aannam, was Spilliaert voorzichtiger. Terwijl Ensor alle
remmingen losliet en openlijk provoceerde, ervoer
Spilliaert een zekere terughoudendheid en behoefte
aan houvast, literair of filosofisch. Terwijl Ensor overliep
van zelfvertrouwen en zelfaffirmatie, twijfelde de jonge
Spilliaert aan zijn eigenwaarde en ging hij de diepste
zelfanalyse niet uit de weg.

samen viseert, uit Spilliaert een verfijnde kritiek met
een hypocriete ondertoon die doet grijnzen. Zijn
beeldverhalen vindt hij in de fysieke, geestelijke en
morele machtsverhoudingen in de verschillende lagen
van de bevolking van een provinciestad. Typische
volksfiguren, de pijlers van de traditionele maatschappij,
de vertegenwoordigers van kerk en staat evoceert hij
met bijzonder sarcasme en met ironische aandacht voor
de tekenen van hun waardigheid. Onrecht en brutaliteit
klaagt hij aan met oog voor de sociale ongelijkheid en
zelfs aan de amoureuze verhoudingen tussen man en
vrouw knagen misprijzen en schuldgevoelens.
In de luchtige context van het zomerbaden aan
zee, zijn de beelden van deze ‘comédie humaine’
gevoed door een mengeling van komische naïviteit en
nieuwsgierigheid. In de schunnige randopmerkingen ziet
men hoe Ensor zelf deelneemt aan het volkse plezier.
Spilliaert gaat eerder kieskeurig te werk en selecteert in
zijn baden te Nieuwpoort, een ‘chiquer’ vakantieoord,
een elegante middenklasse die in haar onverbloemde
realiteit toch zeer grotesk overkomt. Een discrete, maar
kritisch afkeurende ondertoon kan hij niet nalaten te
noteren in de stijve afkeurende houding van een clericus
en een gevoileerde dame.

 Léon Spilliaert ‘Vijf silhouetten’, 1900

 Léon Spilliaert ‘Circusfiguren’, 1912

Beiden geloofden wel steevast in hun uitverkoren
positie als kunstenaar in de wereld waar originaliteit en
vernieuwing steeds weer op de tocht stonden.
Het romantische beeld van de kunstenaar, musicus of
schilder, neergebliksemd door de plotselinge revelatie
van de waarheid van zijn kunst, haalde Spilliaert als een
ironisch beeld aan in zijn prille begin. Maar vlug voelde
hij zich de gelijke van de grootmeesters en deinsde hij
er niet voor terug om met rake pen een ‘portrait charge’
van de gevierde Emile Verhaeren op te roepen op het
voorblad van een gedichtenbundel.
Terwijl Ensors humor tegelijk grof en naïef wil overkomen
en niemand persoonlijk ofwel de hele maatschappij

Rondborstige
vissersvrouwen
met
golvende
lichaamsrondingen, aan elkaar vastgeklampte baders,
uitgelaten zeenimfen als kleine baadsters zijn dan weer
een hymne aan de ongeremde vrijheid van de menselijke
natuur.
De wereld van carnaval met zijn maskers, en de wereld
van het circus waar schijn en plezier lichtvoetig als een
volks vermaak opgevoerd worden, zijn dan weer de
aanzet tot enigmatische provocerende composities.
De realiteit is niet wat het schijnt te zijn, de kleine
burgerman wordt het slachtoffer van de clown, de mooie
amazone een toonbeeld van vergane schoonheid. De
dames, gehuld in donkere domino’s, kruisen in de nacht
getaande helden, een spookachtige Leopold en een
lachwekkende Napoleon.
In het belegerde Oostende verglijden de levenswaarden
en primitieve driften komen boven drijven. Fysiek geweld
roept psychisch geweld en doodsdrift op.
In ongewone brutale taferelen wentelt Spilliaerts geest
zich in fantasierijke herinneringen uit het verre verleden.
In deze primitieve tijden was het vechten nog een
tweestrijd, niet enkel tussen mannen onderling, maar ook
tussen man en vrouw. In ongewoon wrede en seksueel
zwaar getinte strijdtonelen staat verrassend een leeuwWWW.VRIENDENMUZEE.BE
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man op met aureool boven het hoofd. De heilige en
de uitdagende maagden leveren een bloederige strijd;
het thema van de verzoeking tot het uiterste gedreven.
De kracht van de verleiding in de geile welving van
een slangenlichaam en sierlijke rondingen van een
vrouwenlichaam, vertaalt Spilliaert in een boeiend duel.
Eenzelfde kracht bezielt het kwaad (de slang) en de
verleiding (Eva).
Na de oorlog, zal Spilliaert het niet nalaten zijn oudere
stadsgenoot en legende Ensor te verdedigen. Een eerste
maal in een wat pathetische tekst, toevallig gedateerd
1 april 1919? Later in een karikaturale voorstelling waar
de doorngekroonde meester vanuit de onderwereld
bespied wordt door een vijandige kunstcriticus. En
niet alleen tegenover de gevestigde kunstkringen
hanteert Spilliaert de fantasierijke persiflage, maar
ook tegenover de invasieve zomergasten. De humor
van de omslagillustratie van La Mascotte liegt er niet

om: mosselen met antropomorfe trekken maken hun
potsierlijk beklag …
De voorbije wereldchaos wil Spilliaert echter achter
zich laten. Hij penseelt nu zonnige paradijstuinen
en fantasierijke zee- en strandscènes die oosterse
vakantieoorden oproepen en waar zeegoden en
-godinnen keuvelen in het golvende water. De
jazzmuziek van de ‘roaring twenties’ ter ere, exotisch en
monsterachtig ten tonele gevoerd, vormt de muzikale
begeleiding van lichtvoetige stoeten en onderstreept de
ernst van poëtische woordcomposities die de realiteit
niet verbloemen: “Scabreuse et désastreuse vieillesse”.
Wellicht heeft Spilliaert voor eigen gebruik een
overkoepelende ironische en fantastische wereld
gecreëerd waar schijn werkelijkheid uitbeeldt en
werkelijkheid maar een façade van schone schijn is.
Anne Adriaens-Pannier
artistiek directeur Het Spilliaert Huis

De keuze van… Raf Plasschaert
 OP HET JAN PIERSPLEIN
Onze ‘Stad aan Zee’
biedt aan belangstellende
kunstliefhebbers in meerdere openbare parken en op
talrijke pleinen aantrekkelijk beeldhouwwerk aan dat
een kennismaking verdient. Samen met de musea,
kunstgalerijen, cultuurcentra en monumenten wijst dit
op de culturele waarden die de stad uitstraalt. Vele
van de tentoongestelde beeldhouwwerken zijn door de
bewoners en bezoekers algemeen aanvaard. Enkele
blijven het voorwerp van een lange discussie en sommige
waardevolle werken blijven minder bekend, hoewel ze de
belangstelling van de wandelaars wel degelijk verdienen.
Sinds vele jaren pronken op de langgerekte grasstrook
van het Jan Piersplein, gelegen tussen de voorgevel van
het Oostendse stadhuis en de Mercator-jachthaven, twee
beeldhouwwerken die daar eerder toevallig zijn terecht
gekomen.

Meest opvallend is een langgerekte
bruinrode stalen structuur: het kunstwerk ‘Pallas’, een
creatie van Luk Van Soom (°Turnhout, 1956). Deze
beeldhouwer is vooral gekend voor zijn monumentale
metalen werken, meestal uitgevoerd in een abstracte,
soms in een fantasierijke figuratieve stijl. Door zijn deelname
aan de kusttentoonstelling Beaufort 2 (2006) met het
kunstwerk ‘Noli ni Tangere’ op het strand van Wenduine,
is hij ook in de kuststreek ruim bekend geworden.
De naam ‘Pallas’ voor dit kunstwerk op het Jan Piersplein
is gevonden in de antieke Griekse mythologie. Het was de
naam van een jong adellijk meisje van onbekende afkomst
dat door koningin Athena speciaal beschermd werd en
onder de naam Pallas-Athena als godin van wijsheid,
kunst en heldere hemel door de bevolking werd vereerd .
Maar het beeld wijst enkel in naam naar de berg Olympus.
Immers, toen in 1985 in Antwerpen een autobiënnale
werd ingericht, lanceerde autobouwer Citroën de
legendarische wagen DS Pallas. Bij Luk Van Soom werd
voor deze gelegenheid het stalen abstract kunstwerk
‘Pallas’ besteld dat ook moest dienen als promotie voor
de nieuwe wagen. Na de biënnale, in 1986, werd het
kunstwerk aangekocht door het voormalige PMMK en
op het Jan Piersplein geplaatst.
Het abstracte kunstwerk, volledig in staal en in een
donkere roodbruine kleur, staat op de rand van het
grasplein, georiënteerd naar het aanpalende drukke
kruispunt. Meteen wijst het ook naar de locatie van
het vroegere PMMK. Hoewel een afsluithaag het zicht
bemoeilijkt, wordt het beeld toch het best vanaf het
kruispunt bekeken.

 ‘Pallas’, Luk Van Soom - © Valère Prinzie
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‘Pallas’ heeft als basis een compact metalen blok: een
stoere kamer met in de achterzijde twee toegangen. Aan
deze zijde vertrekt een brede, langzaam stijgende metalen
balk met een gegolfd oppervlak. Het blok op de bodem

verwijst naar de snelle DS Pallas-wagen, de hellende balk
op de grote stofwolk die door hoge snelheid van de snelle
auto wordt opgestuwd. Het golvende oppervlak staat
symbool voor de eeuwig golvende zee, meteen een groet
aan Oostende, thuishaven van het kunstwerk.
Op het grasplein, rechts van het Pallasbeeld, trekt het
hoge en slanke bronzen kunstwerk ‘The Unveiling of
Man and Technology, a sculpture for the millenium’ de
aandacht. Het beeld is een schepping van Fernand
Verplancke (°Brugge, 1938), een veelzijdig kunstenaar die
vooral in het oog loopt met zijn monumentale beelden,
zeer gestileerd en met een merkbare en passende
symboliek.
De kracht van de technologie
Het bronzen beeld werd in 1998 gegoten voor de
Brusselse hoofdzetel van de multinationale onderneming
BASF Belgium waar het bij de hoofdingang werd geplaatst.
Later werd het beeld verwijderd en door BASF aan het
stadsbestuur van Oostende aangeboden. Het geschenk
werd graag aanvaard maar een geschikte plaats voor
het kunstwerk was nog niet gevonden. In afwachting van
het bepalen van de definitieve plaats is het tijdelijk op het
Jan Piersplein neergezet. In Brussel stond het beeld op
een voetstuk, dat dankzij de technologie in 24 uur één
volledige cirkel ronddraaide, waarbij het beeld steeds
pal naar de zon gericht was. In Oostende is ‘Mens en
Technologie’ een statisch beeld geworden.
‘Mens en Technologie’ verscheen in 1999, de overgang
van de 20ste naar de 21ste eeuw, en wilde een impuls
zijn om bij de eeuwwisseling te denken aan de kracht
van de geest en van de technologie om de wereld steeds
beter te maken. Meteen ook voldoende aandacht voor de
technologische ingrepen die een weerslag zullen hebben
op het sociaal, economisch en cultureel leven van de
nieuwe eeuw.

 ‘The Unveiling of Man and Technology, a sculpture for the millenium’,
Fernand Verplancke - © Valère Prinzie

Het hoge, slanke en mooi gestileerde beeld toont
een wandelaar voorbij de overgang naar de nieuwe
eeuw. Hij wandelt blootvoets, heeft grote voeten, sterk
gespierde benen, met een borstdoek gekleed en op
het hoofd een bescherming tegen de zonnestralen. Op
de rechterschouder draagt hij een zware doos, wellicht
vol met nieuwe technologische dromen en plannen.
Een linkerarm ontbreekt; aan de rechterarm is de hand
afgehakt. In de nieuwe eeuw zal de technologie er toch
voor zorgen dat handenarbeid totaal uitgeschakeld
wordt Het rechtse gedeelte van het hoofd ontbreekt.
Het persoonlijk denken en handelen is in de voorbije
eeuw immers sterk afgenomen en de technologie leidt
de mens steeds meer in zijn bestaan. Het linker oog, dat
de goede weg moet vinden, is er nog maar toont eerder
een droevige blik.
Zo zal de eenzame wandelaar verder trekken, een lichaam
rillend van koude en van ongerustheid over wat de nieuwe
eeuw zal brengen. Het Pallasbeeld en de boodschap laat
hij links liggen.
Raf Plasschaert

Venetiaanse Gaanderijen
 TERUGBLIK OP GELEID BEZOEK
AAN B.LAST

Op 19 november 2016 bezochten de Vrienden de expo
B.Last in de Venetiaanse Gaanderijen, wegens grote
belangstelling ingedeeld in twee groepen.

 Roland Delbarge geeft vakkundige uitleg bij elk van de geëxposeerde
werken: visie en invalshoek van de kunstenaar, vorm van abstractie.
© Valère Prinzie

 De tweede groep wordt begeleid door Krista Kürthen, van de gidsenkring
Lange Nelle.
© Valère Prinzie
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Ledenenquête
 RESULTATEN LEDENENQUÊTE

Deelname activiteiten

Het is ongeveer zoals bij de grote stadsenquête ‘Kom uit je
schelp’, ingevuld door 18% van de Oostendenaars: 29%
online, 71% op papier. Het aantal mannen en vrouwen
was bijna gelijk, waarbij de categorie 65-74 jaar het sterkst
vertegenwoordigd was, gevolgd door de leeftijdsgroep
van 65-64 jaar.
Aan onze ledenenquête onder de Vrienden van Mu.ZEE
namen 37 leden deel: 10 online en 27 op papier. Dat is iets
meer dan 10% van ons ledenbestand. De belangrijkste
leeftijdsgroep bij een ongeveer gelijk aantal mannen en
vrouwen is 70-80 jaar (43%), gevolgd door de groep van
60-70 jaar (33%).

Deelname volgens leeftijd
leeftijd
3%
5%
16%

32%

jonger dan 50 jaar
50 - 60 jaar
60-70 jaar
70 - 80 jaar
ouder dan 80 jaar

43%

Opvallend is dat vooral de trouwste leden, met het langste
lidmaatschap (tussen 1990 en 1999), de enquête hebben
ingevuld: 67%.
De belangrijkste redenen om lid te worden, zijn:
belangstelling voor kunst en cultuur (30%), voor het
Oostendse kunstpatrimonium (23%) en interesse voor de
geboden activiteiten (22%). Aan welke activiteiten nemen
de Vrienden deel? Dat gaat van de Algemene Vergadering
(22%), vernissages in Mu.ZEE (22%), geleide bezoeken
(21%), atelierbezoeken, reizen en lezingen (alle drie: 8%).
In Pro Luce lezen de leden: alle artikels (48%), info over
de activiteiten (21%), artikelenreeksen (18%) en rubrieken
(13%). Pro Luce wordt beoordeeld als: uitstekend (19%),
zeer goed (46%) en goed (35%).
Wat denken de Vrienden over de sfeer binnen de
vereniging? De beoordeling is: uitstekend (19%), zeer
goed (35%), goed (43%), matig (3%).
Gevraagd naar suggesties, geven een aantal Vrienden de
volgende tips om de werking te verbeteren:
• Activiteiten plannen op tijdstippen die passen voor
werkende mensen. Commentaar: daarom hebben we
voortaan al onze activiteiten en bezoeken verschoven
naar de zaterdag.

8
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deelname activiteiten

8%

22%
8%
Algemene Vergadering
geleide bezoeken
vernissages Mu.ZEE
geleide bezoeken Venetiaanse Gaanderijen
atelierbezoeken
reizen
lezingen

7%

11%
21%

22%

• Leden meer bij de werking betrekken. Commentaar: we
proberen dat al via Pro Luce, onder meer met de rubriek
‘De keuze van…’. Maar andere suggesties blijven
welkom, bijv. hoe en waarbij zouden de leden meer
betrokken willen worden? En een oproep: welke leden
zouden meer bij de organisatie van de activiteiten, zoals
reizen, betrokken willen worden?
• Het ledenbestand verjongen. Commentaar: inderdaad
heel wenselijk, maar hoe? De meeste verenigingen
kampen met dit probleem.
• De samenstelling van het bestuur wijzigen. Graag meer
uitleg hierover!
• De leden elektronisch verwittigen. Commentaar: dat kan
voor de leden die over een mailadres beschikken en dit
aan het bestuur willen doorgeven.
• Meerdaagse kunstreizen organiseren, zoals vroeger
naar Amsterdam en Parijs.
• Meer lezingen houden. Suggesties?
• Meer leden-kunstenaars bij de activiteiten van de
Vrienden betrekken. Suggesties zin welkom!

Resultaten ledenenquête
Suggesties om de werking te verbeteren :
- Leden elektronisch uitnodigen
-Organisatie van een jaarlijkse, meerdaagse reis naar
kunststeden
-Meer lezingen
--Meer kunstenaars betrekken
-Activiteiten op tijdstippen organiseren zodat ook
werkende mensen kunnen deelnemen
-Leden meer bij de werking betrekken
-Ledenbestand verjongen
-Samenstelling bestuur wijzigen

Kortom, iedereen die meer betrokken wil worden bij de
werking en organisatie van activiteiten of suggesties wil
doen, neemt contact met het bestuur, via een van de
bestuursleden.

Pro Luce : wat leest u
Pro Luce : wat leest u

13%

De contactgegevens van de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester staan in het colofon van
Pro Luce, op de achterpagina. U kan ook terecht
bij Martine Meire, ondervoorzitter: martine.meire@
oostende.be (tel. 059 56 20 15) of bij Femke Simonis,
redactiesecretaris van Pro Luce: femke.simonis@
skynet.be (tel. 059 80 45 11; gsm: 0477 58 41 82).

18%
48%

alle artikels
info activiteiten
artkelenreeksen
rubrieken

21%

Femke Simonis

Reizen
 NAAR PICASSO EN MIRÓ IN BRUGGE
OP ZATERDAG 29 JULI
Wij plannen een namiddaguitstap naar een
tentoonstelling in het Xpo Center Oud-Sint-Jan in Brugge
waar grafisch werk dat Picasso maakte tussen 1930 en
1970, tentoongesteld wordt. Elke gravure of lithografie is
een origineel werk, door de kunstenaar zelf vervaardigd.
Xpo Center Bruges brengt, met 300 originele werken,
een indrukwekkend grote en belangrijke collectie
gravures en lithografieën. Naast de grafiek zijn er ook
enkele originele creaties in aardewerk.
De expo met de werken van Picasso wordt aangevuld
met werken van tijdgenoot Joan Miró. Een combinatie
van beide expo’s dompelt de bezoeker onder in de

 Museum Fundació Joan Miró in Barcelona

tijdgeest waarin het kubisme en het surrealisme volop
tot ontwikkeling kwamen.
Om iedereen de gelegenheid te geven zich naar Brugge
te begeven volgens eigen voorkeur en uur, spreken wij
op zaterdag 29 juli om 15 uur af aan de ingang van
Sint-Jan, Mariastraat 38, voor een rondleiding van 2 uur
met gids.
De toegang tot de tentoonstelling, gids inbegrepen,
is € 12. Inschrijven vóór 1 juli door overschrijving
van € 12 op rekening BE16 0012 0908 3374,
Vrienden Mu.ZEE, p.a. Albatrosstraat 10, 8400
Oostende, met de vermelding ‘Brugge 29/07’.

Wij gedenken
Op 15 februari 2017 is ons lid Karel Van Den Broecke overleden, gewezen zaakvoeder
van Lustrerie - Electro Van Den Broecke.
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Ensoriana
 ENSOR VOOR RECORDBEDRAG
GEVEILD IN PARIJS
Onlangs, in december 2016, werd in Parijs een zo goed
als onbekend werk van Ensor geveild door het bekende
veilinghuis Sotheby. Het schilderij was niet helemaal
onbekend, want het wordt o.m. al vermeld in James
Ensor (1908) van Emile Verhaeren (zie Pro Luce nr.
69, p. 11). Het was niet in de openbaarheid gekomen,
waarschijnlijk omdat het aanvankelijk in het bezit van de
kunstenaar bleef en later – volgens Ensorkenner Xavier
Tricot in 1922 – in handen kwam van de Oostendse
familie Serruys. Bij Verhaeren al droeg het werk de
naam ‘Squelette arrêtant masques’. Het is 33 x 55 cm,
onderaan rechts ondertekend en gedateerd ‘Ensor 91’.

Opmerkelijk aan het werk is dat de motieven en beelden
die Ensor rond die periode volop begon te gebruiken
(maskers, geraamten en pierrots), allemaal samen op
dat schilderij te zien zijn.
Vóór de veiling was het schilderij alleen door de intimi
van de familie Serruys te bewonderen. De schatting
was tussen één en anderhalf miljoen euro. Het werd
toegewezen voor 7.357.500 euro, de hoogste prijs ooit
voor een Ensor gegeven. Bouwpromotor Bart Versluys,
die het schilderij graag in Oostende wilde houden,
bood ook op het werk. Hij vermoedt dat het in handen
kwam van een Amerikaanse investeerder, maar er zijn
er ook die Fernand Huts als mogelijke nieuwe eigenaar
vernoemen.
Jacques Mertens

 James Ensor, ‘Squelette arrêtant masques’, 1891

 ENSORHERDENKING
Op zondag 9 april om 15.00 uur herdenkt de stad
Oostende zijn beroemdste inwoner, de kunstenaar
James Ensor in zijn geliefde Duinenkerkje.
Dit jaar valt ‘Het Collectief’ de eer te beurt om het
programma samen te stellen. In zijn repertoire keert
Het Collectief terug naar de roots van het modernisme:
de Tweede Weense School. Vanuit deze solide basis
worden zowel de grote twintigste-eeuwse composities
als de allernieuwste experimentele stromingen verkend.
Bovendien maakt de groep furore met spraakmakende
cross-overs tussen het hedendaagse en het traditionele
repertoire en met adaptaties van historische muziek.
Voor de Ensorherdenking selecteert het ensemble twee
werken: Suite opus 23 uit 1930 van de OostenrijksAmerikaanse componist Erich Wolfgang Korngold en
Chant Funèbre uit 1926 van de Belgische componist
Albert Huybrechts. De herdenking van ‘100 jaar Groote
Oorlog’ blijft aanwezig in het programma, want het
eerstgenoemde werk is speciaal opgedragen aan de
excentrieke eenarmige pianist en WO I-veteraan Paul
Wittgenstein, broer van filosoof Ludwig Wittgenstein.
10 WWW.VRIENDENMUZEE.BE

De Ensorherdenking is gratis bij te wonen, je hoeft niet
te reserveren. Wees wel tijdig aanwezig, want het aantal
zitplaatsen is beperkt. Om 15.00 uur start het concert
met aansluitend om 16.00 uur een bloemenhulde door de
vertegenwoordigers van de Oostendse (socio-)culturele
organisaties, waaronder uiteraard de Vrienden Mu.ZEE,
het Stadsbestuur van Oostende en het Provinciebestuur
van West-Vlaanderen.

 Onze secretaris Johan Van Roose legt een krans namens de
Vrienden van Mu.ZEE

Kunst en poëzie

‘De Internationale’ is een strijdlied van de
arbeidersbeweging dat door de Tweede Internationale
in 1892 als officieel strijdlied van de beweging werd
aanvaard. De oorspronkelijke tekst komt van Eugène
Pottier, geschreven tijdens de Parijse Commune in 1871.
In 1888 zette Pierre De Geyter de tekst op muziek, een
jaar na de dood van Pottier.

 Illustraties van Frans Masereel bij ‘De Internationale’ van componist
Eugène Pottier (1871).

Keuze van tekst en beeld: Ilse Roosens, medewerker
Mu.ZEE

Het Spilliaert Huis
 TERUGBLIK OP GELEID BEZOEK
AAN HET SPILLIAERT HUIS
Een dertigtal Vrienden nam op 10 december 2016 deel
aan het geleid bezoek aan Het Spilliaert Huis (HSH).
Anne Adriaens-Pannier, dé grote Spilliaertkenner, nam
ruim anderhalf uur de tijd om elk facet van Sipilliaerts
tentoongestelde werken te belichten in de expo
‘Vissersvrouwen en baadsters, de koninginnen van
Oostende’.
Deze expo loopt nog tot 16 april 2017 in het HSH.

 © Valère Prinzie

HET SPILLIAERT HUIS
Rotonde West - Thermae Palace
Koningin Astridlaan 7, 8400 OOSTENDE
Tijdens de schoolvakanties elke dag open :
Maandag t.e.m. zaterdag : 10u - 12u30 / 13u - 18u
Zon- en feestdagen : 11u - 12u30 / 13u - 17u
Buiten schoolvakantie open op :
Zaterdag : 10u - 12u30 / 13u - 18u
Zondag : 11u - 12u30 / 13u - 17u
Toegangsprijs
Reductietarief Vrienden Mu.ZEE € 4

 © Valère Prinzie
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Venetiaanse Gaanderijen
 OVERZICHTSTENTOONSTELLING
‘OPGEPAST WERKEN’, KAMAGURKA
Van 18 maart tot 14 mei 2017 brengen de dienst Cultuur
en de veelzijdige kunstenaar Kamagurka een breed
spectrum van zijn belangrijkste kunstrealisaties in een
grote overzichtstentoonstelling. Honderden eigenzinnige
cartoons, indrukwekkende tekeningen en zijn meest
sprekende schilderijen pronken in het bijzondere kader
van de Venetiaanse Gaanderijen. De expo is een
weerspiegeling van het rijke levenswerk van Kamagurka
en brengt naast een hoog staaltje kunsticonen ook veel
humor naar de Stad aan Zee.
Kunstzinnige duizendpoot met een hoek af
Kamagurka is geboren op 5 mei 1956 in Nieuwpoort.
Hij debuteert als cartoonist in 1972 in de regionale krant
De Zeewacht, toen nog onder het pseudoniem Fraluc.
Hij is op dat moment nog een scholier in het Oostendse
atheneum. In de pauzes brengt hij zijn cartoons naar de
redactie van De Zeewacht, die vlak bij zijn school ligt.
Enkele jaren later wordt hij voor het eerst gepubliceerd
in Humo waarna andere grote kranten en tijdschriften
volgen, onder meer Hara Kiri zelf, De Morgen, Het Laatste
Nieuws.

project Kamalmanak:
Kamagurka zal elke
dag van dat jaar een
schilderij maken. De
366 werken worden
gebundeld in het
gelijknamige boek en
tentoongesteld door
Guy Pieters Gallery.
Naast zijn kenmerkende stijl, baseerde
Kamagurka zich in
zijn carrière ook op  Kamagurka © Filip Meutermans
bestaande
kunststromingen. Zo vindt hij het korte bestaan van het kubisme
een enorm spijtige zaak. Met zijn reeks Neokubisme
probeert hij die schilderstijl op een eigentijdse manier
nieuw leven in te blazen. In de serie vermengt de
kunstenaar popart en kubisme en spelen heel wat
hedendaagse iconen de hoofdrol. Vooral Kamagurka’s
eigen jeugdhelden, zoals Popeye, Batman, Mickey
Mouse, Kuifje, … krijgen een hoekige transformatie.
Niets zo gezellig als door het raam te staren en te genieten
van een prachtig landschap. Kamagurka beeldde zich
in dat die landschappen terugkeken en op hun beurt
droomden van het knusse interieur in een comfortabele
zetel. Zo ontstond de reeks Lazy landscapes en nodigt
de kunstenaar de schilderijen uit om in het salon plaats
te nemen.

 Lazy Landscape, mixed media en verf op doek, 95x135, © Kamagurka

Kamagurka ontwikkelt zich als een erg veelzijdig
kunstenaar. Hij brengt ook verschillende singles en platen
uit en maakt samen met Herr Seele sketches voor theater
en televisie.
Vanaf 1991 begint Kamagurka ook als schilder
naam te maken. Hij krijgt een eerste tentoonstelling
in galerie Coppens in Brussel. Enkele jaren later zal
hij in het Nederlandse Arnhem deelnemen aan de
kunstmanifestatie, waaruit het boek en de tentoonstelling
‘De Twee-eiige eenling’ zal voortkomen. Zijn carrière als
schilder krijgt een boost vanaf 2002, met de prestigieuze
tentoonstelling Tour de Trance in het Stedelijk Museum
van Amsterdam. Een gelijknamige expo vindt later dat jaar
plaats in galerie De Zwarte Panter in Antwerpen. Vanaf dat
moment volgen nog meer glansrijke expo’s en stapelen
prestigieuze prijzen zich op.
In 2008 volgt Kamagurka’s grootste kunstproject tot dan
toe. Zijn vriend en zakenpartner, Marc Coucke, bedenkt het
12 WWW.VRIENDENMUZEE.BE

 Cubic Popeye, olie op doek, 60x60 cm, 95x135, © Kamagurka

Maakt u graag kennis met de kunstvisie van
Kamagurka tijdens een gegidste rondleiding op
zaterdag 22 april om 10.30 uur? Schrijf u dan nu in
bij martine.meire@oostende.be of via 059 56 20 15.

Venetiaanse Gaanderijen + Garden Party
 EXPO ‘HET WILDE WESTEN,
VAN BUFFALO BILL TOT BOBBEJAAN’
Een
prikkelende
tentoonstelling over
Buffalo Bill, Bonanza
en
Bobbejaan,
over
Wounded
Knee en Winnetou,
over The Good the
Bad and the Ugly,
over Lucky Luke,
over
Tomahawks
en
tipi’s,
over
Manneken
Pis,
over cowboys en
indianen.
Van 3 juni tot 1  Iconische foto in Monument Valley,
referentie naar het laatste legendarische
oktober loopt in
shot voor de film My Darling Clementine,
de
Venetiaanse
van regisseur John Ford met de befaamde
acteur John Wayne.
Gaanderijen
een
tentoonstelling over het ware verhaal van het Wilde
Westen uit Amerika en de beeldvorming wereldwijd.
Het westen van Amerika werd op het einde van de
19de eeuw omgedoopt tot het ‘Wilde Westen’, een
land vol cowboys, indianen, goudzoekers, pelsjagers,
schurken en ontdekkingsreizigers. Het stond synoniem
voor de vrijheid en de overlevingsdrang van de pioniers,
maar ook voor wetteloosheid en geweld. Het was een
onuitputtelijke inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars
en filmmakers. Hun geromantiseerde en gedramatiseerde
versie had echter weinig te maken met de historische
realiteit. De mythe van het Wilde Westen was geboren.
Deze tentoonstelling toont het ware verhaal van het Wilde
Westen. Ze gaat over het ontstaan van de mythe en vertelt
hoe die ook in België razend populair werd.

Honderden westernobjecten en indiaanse artefacten,
historische foto’s en filmpjes, originele striptekeningen
en filmaffiches, opgezette dieren en speelgoed in een
spannende dialoog met tientallen kunstwerken van
Tilo Baumgärtel (D), Fred Bervoets (BE), Guillaume Bijl
(BE), Sébastian Bonin (BE), Martha Colburn (VS), Diego
Franssens (BE), R.C. Gorman (VS), Tom Liekens (BE),
Kylie Manning (VS), Malcolm Morley (VS), Nadia Naveau
(BE), Pjeroo Roobjee (BE), Frederic Remington (BE),
Fritz Scholder VS), Sven ‘t Jolle (BE), Edgard Tytgat (BE),
Camiel Van Breedam (BE), Philippe Vandenberg (BE) en
Eric Wansart (BE). Al deze kunstenaars vonden op een of
andere wijze hun inspiratie in de mythische wereld van het
Wilde Westen.
De tentoonstelling is dagelijks toegankelijk van 14 tot 18
uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur.

 ‘Buffalo Bill’, John Mix Stanley, 1828

Wij nodigen onze leden uit voor een gratis geleid
bezoek aan de expo en bieden u graag achteraf
een glaasje aan in de tuin van de Venetiaanse
Gaanderijen, onze befaamde ‘Garden Party’. Dit
bezoek vindt plaats op vrijdag 30 juni om 19.00 uur.
Inschrijven is verplicht voor 25 juni; via mail martine.
meire@oostende.be of telefonisch : 059 56 20 15
(tijdens de openingstijden van het stadhuis).

mu-zee-um
 WORKSHOP ‘DE VORM VAN
LICHT - FRANS MASEREEL’
Op zaterdag 13 mei 2017 kunnen max. 25 Vrienden
van 14 tot 16 uur deelnemen aan een workshop over
de vorm van het licht bij Frans Masereel. Onze gids is
mevrouw Lieve Ternier.
We spreken met haar af in de inkomhal van Mu.ZEE
(Romestraat 11), om 13.45 uur. Aangeraden wordt om
kledij te dragen die tegen een vuiltje kan.
De deelnameprijs is € 4 p.p., over te schrijven op
rekening BE16 00120908 3374 van de Vrienden
Mu.ZEE, met de vermelding ‘workshop mu-zee-um’
 Frans Masereel, ‘Melancholie’, houtsnede, 1924
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Mu.ZEE
 FRANS MASEREEL EN DE HEDENDAAGSE KUNST: VERZET IN BEELDEN
van 1 april tot 3 september 2017
In het voorjaar wijdt Mu.ZEE een uitgebreide tentoonstelling
aan het leven en werk van Frans Masereel (1889-1972),
een groot graficus en houtsnijder van de twintigste eeuw.
De tentoonstelling ‘Frans Masereel en hedendaagse
kunst: verzet in beelden’ belicht Masereels visie op de
wereld, zijn maatschappijkritiek en pacifisme. Mu.ZEE
brengt de ideeën van Masereel in dialoog met de huidige
samenleving via het werk van een aantal hedendaagse
kunstenaars uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en
Amerika, met onder meer Mary Evans, Anton Kannemeyer,
Glenn Ligon, Dan Perjovschi, Billie Zangewa, William
Kentridge, Philip Aguirre y Otegui, Slavs and Tatars, Kerry
James Marshall.
Bezoekersgids
Bij de tentoonstelling verschijnt een bezoekersgids met
inhoudelijke uitleg bij de kunstwerken, als leidraad bij het
bezoek. De bezoekersgids wordt gratis meegegeven met
het toegangsticket tot de tentoonstelling en is voorhanden
in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 Frans Masereel, ‘Ein Gehirn’ (from the series ‘Bilder der Grossstadt’), 1926
© SABAM Belgium 2017 & Frans Masereel Foundation Saarbrücken

mu-zee-um
LABO VOLWASSENEN
• 30 maart - 19.30u tot 22u
Vloeibaar Papierporselein met Anima Roos
mu-zee-um pop-up atelier, Van Iseghemlaan 96, 8400
Oostende
• 2 mei – 10u tot 12.30u
Inspirerende kijk op Ensor en Spilliaert met Xavier Tricot
mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende
• 4 mei, 1 juni en 22 juni – 19.30u tot 22u
Kleibar: Abstract, springrolls, miniaturen en juwelen met
Ann Delye, Eva Strobbe en Ewout Vanhoecke
mu-zee-um pop-up atelier, Van Iseghemlaan 96, 8400
Oostende
• 9 mei – 10u tot 12.30u
Hoogdruk – Stempels met foambladen (ex-libris stijl)
met Matthieu Lobelle
mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende
• 9 mei, 16 mei – 19.30u tot 22u
Passion 4 Wood met Mike Vanbelleghem
De Loft, Jules Peurquatstraat15, 8400 Oostende
• 23 mei – 10u tot 12.30u
Etsen op PVC met Myriam Dekeyser
mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende
• 1 juni – 10u tot 12.30u
Greetings Vanhahahahammel (Verf en Mixed Media)
met Peter Van Ammel
mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende
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LABO JONGEREN
• 24 maart – 20u tot 22u
Greetings Vanhahahahammel (Verf en Mixed Media)
met Peter Van Ammel
mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende

• 28 april – 20u tot 22u
Sweatshop met Frank & Robbert, Robbert & Frank
mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende
LABO GEZIN
• 23 april – 10u tot 12u
Erfgoeddag voor het gezin – EHBS (Eerste Hulp bij
Snapchat-kunst) met Reinhard De Jonghe
mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende

Stadsmuseum
 EMILE BULCKE
KUNSTSCHILDER 1875-1963

gingen de moderne kunststromingen van het begin van
de twintigste eeuw aan Bulcke voorbij.

1 april tot en met 15 oktober 2017
De kunstschilder en beeldhouwer Emile Bulcke werd
op 20 maart 1875 in Oostende geboren. Als jongen
woonde Bulcke in de Ooststraat en was hij leerling aan
het atheneum in zijn geboortestad. Op negenjarige leeftijd
schreven zijn ouders hem in als leerling aan de Oostendse
‘Ecole Industrielle’. Op deze school besteedden ze vooral
aandacht aan industrieel tekenen, maar de beginselen
van de tekenkunst werden er ook onderwezen. Hier
kwamen de artistieke talenten van Bulcke aan het licht.

 Emile Bulcke in zijn atelier

 Emile Bulcke, ‘De wind’, 1928, in het Leopoldpark
© Valère Prinzie

Emile Bulcke was een eigengereide kunstenaar die tot aan
zijn dood in 1963 zijn eigen weg ging. Hij wierp zich op als
portrettist, hoewel hij ook talrijke marines, landschappen
en stillevens schilderde. Voor Bulcke moest kunst steeds
een element van schoonheid in de klassieke betekenis
van het woord bevatten. Daarbij week hij nooit af van
het academisch realisme dat hem tijdens zijn opleiding
was bijgebracht, met zin voor een nauwgezette, haast
fotografische weergave van de realiteit. Op die manier

Bij legaat maakte Emile Bulcke na zijn dood in 1963 grote
verzamelingen antiek, schilderijen van eigen hand en
ontelbare persoonlijke souvenirs over aan de Koninklijke
Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate.
Op basis van dit legaat stelde De Plate de tentoonstelling
‘Emile Bulcke kunstschilder 1875-1963’ samen.
Stadsmuseum, Langestraat 69 in Oostende, dagelijks
van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Gesloten op
dinsdag. Gratis toegang voor de Vrienden van
Mu.ZEE op vertoon van de lidkaart.

Federatie Vrienden Musea van België
 ALGEMENE VERGADERING VAN DE
FEDERATIE IN OOSTENDE
In haar vergadering van de Raad van Bestuur heeft de
Federatie van de Vrienden van Musea van België (FVMB)
de wens uitgedrukt haar algemene jaarvergadering op
donderdag 4 mei 2017 in Oostende te houden. Ze heeft de
Vrienden van Mu.ZEE gevraagd de mogelijkheid hiervoor
te willen onderzoeken. In onze bestuursvergadering van
de Vrienden van Mu.ZEE hebben wij gedacht dit initiatief
te kunnen steunen. Wij zijn van oordeel dat wij hierdoor
kunnen bijdragen om Mu.ZEE bij alle vriendenkringen
van Musea van België nog meer bekendheid te geven en
hierdoor deze vriendenkringen en hun leden ertoe aan te
zetten Mu.ZEE nog vaker te bezoeken.

Het voorgestelde programma is: ’s morgens om 10.30 of
11 uur algemene ledenvergadering; ca. 13u middagmaal;
in de namiddag: ca.15u bezoek aan Mu.ZEE. Einde rond
17.30 uur. Vanzelfsprekend kan dit programma alleen
doorgaan met de toestemming en de steun van Phillip
Van den Bossche, directeur-conservator van Mu.ZEE. Hij
verwelkomt het initiatief en stelt de aula van Mu.ZEE ter
beschikking voor de vergadering. De leden van de FVMB
bezoeken de Ensor-Spilliaertvleugel. Ook suggereert
Phillip Van den Bossche een bezoek aan de grote
Masereel-tentoonstelling die loopt vanaf 1 april.
Jacques Mertens
voorzitter
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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: Jacques Mertens (voorzitter),
Willy Bosschem, Roland Laridon (stichter-voorzitter),
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
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.

Frans Masereel
Frans Masereel (Blankenberge, 31 juli
1889 - Avignon, 3 januari 1972) was een
Vlaams graficus en houtsnijder die vooral
het moderne leven in de grote steden
tijdens de eerste heflt van de twintigste
eeuw heeft weergegeven. Ook de gruwel
van de oorlog komt veelvuldig als thema
aan bod. Zelf was Masereel pacifist, wat
er na de eerste wereldoorlog toe leidde
dat hij in België vervolgd kon worden als
dienstweigeraar. De inhoud van zijn werk is sociaal-kritisch, de
vorm is expressionistisch.
Masereel verbleef vaak in het buitenland, en vanaf 1910
voornamelijk in Frankrijk, waar hij in contact kwam met de
discipline van het houtsnijden. Hij illustreert boeken van
ondermeer Stefan Zweig, Emile Verhaeren, Victor Hugo, Thomas
Mann, Oscar Wilde en Ernest Hemingway.
Samen met Joris Minne, Jan-Frans Cantré, Jozef Cantré en Henri
Van Straten behoort Frans Masereel tot de ‘Grote Vijf’ die de
grafische kunst na de Eerste Wereldoorlog nieuw leven inbliezen.
Ondermeer in het franstalige kunsttijdschrift Lumière, dat in 1919
voor het eerst verscheen in Antwerpen, werden hun illustraties
opgenomen en droegen zij zo bij tot de verspreiding van het
expressionisme als kunstvorm.
De tekening ‘Peur sur la ville’ sierde de cover van het juninummer
1923 van het tijdschrijft Clarté dat in Parijs werd uitgegeven.
Martine Meire
directeur-cultuurbeleidscoördinator

Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van
Vrienden der Musea van België” en bij de
“Cultuurraad Oostende”.

N.V.

Alfons Pieterslaan 90-92,
8400 Oostende
Tel. 059 70 40 54
Fax 059 70 67 72
a.vanschoote@vanschoote.be

Verzekeringsadviseurs
Alle verzekeringen

Maatschappelijke zetel: p.a. Jacques Mertens, voorzitter
Leon Spilliaertstraat 83, 8400 Oostende
Secretariaat: Johan Van Roose,
Kabeljauwstraat 5, 8460 Oudenburg
johan.vanroose@west-vlaanderen.be of 0497 59 55 76
Penningmeester: Joël Nieuwenhuyse,
jnieuwenhuyse@telenet.be
Bankrelatie Vrienden Mu.ZEE
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende
IBAN: BE16 0012 0908 3374, BIC: GEBABEBB

Art Gallery

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

GOVAERT-QUATACKER


(LA PIPE)



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

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