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Editoriaal
TIEN JAAR Mu.ZEE IN TIEN VERHALEN
Ik zou jullie graag een kleine blik willen geven op de mooie toekomst die het museum en vooral ‘ons’ museum in Oostende te wachten
staat, en waar we nu al enkele jaren met een geweldig team aan werken. Maar vooraf even een stukje theorie.
Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zijn er kunsthistorici die nadenken over wat al enkele jaren Global Art History (een globale
kunstgeschiedenis) wordt genoemd. Onder ‘globaal’ (het gaat de wereld rond) wordt ‘transcultureel’ verstaan. Transcultureel betekent:
twee of meer culturen omvatten, de mogelijkheid om ‘in’ en ‘door’ contexten te navigeren, verder kijken dan nationale denkkaders.
Kunstenaars, objecten en praktijken zijn voortdurend in beweging. Global Art History betekent: een nieuwe taal zoeken om de
interactie, de wereldwijde contacten van kunst en kunstenaars niet vanuit één (Europees) perspectief vast te leggen. ‘Transhistorisch’
is kennis over verschillende perioden samenbrengen en op die manier uitbreiden.

Verhalenvertellers
Oostende is vandaag een wereldstad waar verhalen ‘aanspoelen’.
Laten we proberen die verhalen te verzamelen! Op deze manier
kunnen we verhalen bij elkaar brengen die begrippen zoals
‘kopiëren’, ‘vertaling’, ‘adaptatie’, ‘iets herstellen’, ‘bricolage’
niet als negatief zien. Het betekent ook samenwerken met
verschillende disciplines en ze vergelijken.
Er bestaat niet zoiets als ‘het origineel’. Laten we beginnen met
Ensors ‘Zelfportret met bloemenhoed’ uit 1883. Ik waag me aan
een kleine ‘fantasie’. Eind 19de eeuw kwamen op 25 november,
Sainte Cathérine, in Parijs alle ongehuwde vrouwen van 25 jaar
de straat op met grote, exuberante hoeden. Heeft James Ensor
in 1885 de hoed toegevoegd toen hij 25 werd? Zijn moeder was
ook een Catherine: Marie Catherina Haegheman. Vond Ensor zijn
inspiratie in de ‘Cathérinistes’?

Een derde verhaal. Théo Van Rysselberghe schilderde zijn
‘Baadsters’ in 1920, met de blik van de mannelijke kunstenaar.
Waar haalde hij de inspiratie voor de vijf naakte vrouwen? In die
tijd baadden vrouwen immers niet naakt. Uit foto’s?
Lili Dujourie (Zonder titel, 1980) behoort tot de eerste
internationale generatie van feministische kunstenaars. Haar
modellen waren mannen, maar dat is niet zichtbaar. Er is altijd
de suggestie…

Van Otobang Nkanga toon ik ‘Alterscapes: Playground’
(2005-2015), waarbij de aarde steeds weer wordt omgewoeld
en het landschap wordt hertekend in een performance. De
kleurschema’s van de Kodakkleurﬁlmpjes waren ontwikkeld voor
blanke mensen.
ÊÊ
Lili Dujourie, Zonder titel,
1980

ÊÊ
Jules Schmalzigaug,
Zonder titel, 1915-1917

Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen ‘De oestereetster’
van James Ensor uit 1882 en het schilderij ‘Zonder titel’ (19151917) van Jules Schmalzigaug. Hebben beide kunstenaars zich
laten inspireren door het cirkelend licht dat binnendringt in de
kamer van een burgerlijk huis?

ÊÊ
Otobang Nkanga, ‘Alterscapes: Playground’, 2005–2015

Sara Sejn Chang (Sarah van der Heide) brengt kleur en licht in
beweging in ‘Claim to Universality Colour Exercise’ (2011-2012).

OVERZICHT ACTIVITEITEN APRIL - JULI 2019

2

Zaterdag 13 april, 15.00 uur

Donderdag 4 juli, 19.00 uur

Ensorherdenking
(meer info: p. 11)

Venetiaanse Gaanderijen: geleid bezoek + Garden Party
(meer info: p. 12)

Zaterdag 15 juni, 08.30 uur

Zaterdag 13 juli, 14.30 uur

Museumreis LLN + Waterloo
(meer info: p. 9)

Atelierbezoek Martine Vyvey, Langemark
(meer info: Pro Luce 79)
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Sara Sejn Chang (Sarah van der Heide), ‘Claim to Universality Colour Exercise’, 2011-2012

Vergelijk het met een tekening van Lena Meyer-Bergner die in
1927 kleurenleerlessen volgde bij Paul Klee aan het Bauhaus.
Kleur en licht vormen de basis van aquarel, maar wie bepaalt
wat ‘universeel’ geldig is? Door alle twintig werken samen te
brengen in een vierkant (verspreid over vier muren) ontstaat
een denken over een ‘kosmisch geheel’. Sara schrijft over
weerkerende ‘gesprekken’ op verjaardagsfeestjes, openingen
van tentoonstellingen met blanke/witte mensen: “Zo Sara, waar
kom je eigenlijk vandaan? Zo, Sara, kom jij uit Thailand/China/
Tibet? Wij zijn daar ook geweest, zo mooi! Ze vouwen dan hun
handen in gebedshouding. En het lekkere eten, de vriendelijke
mensen. Je ouders moeten toch van ergens zijn? Komen ze
uit Korea? Sara, jij komt uit Korea! Noord of Zuid? Oh, jij bent
van Zuid-Korea, want het is vreselijk in Noord-Korea. Oh, Sara,
wat spreek jij goed Nederlands! Oh, je bent geadopteerd. Weet
je, mijn tante heeft ook een kind geadopteerd uit China/Afrika/
Brazilië. Je hebt zo veel geluk gehad dat je werd geadopteerd!
Zo, Sara, heb je ook je biologische ouders kunnen achterhalen?”

is een exacte kopie van de etalage van ‘Au nouveau Chic’ in
de Alfons Pieterslaan in Oostende. Ik zei toch dat Oostende
een wereldstad is! En Lucy McKenzie kent Oostende, want ze
heeft er de villa ‘De ooievaar’ aan de Elisabethlaan gekocht.
In Mu.ZEE bevindt zich het kamerscherm ‘Atelier E.B. Folding
Screen IV’ (Bamboo Florets / Paonazzo, een welbepaalde soort
Carraramarmer).
‘L’Afrique inconnue’ toont een zeemeermin die doet denken
aan het beeldje in het Leopoldpark. De ondertitel luidt ‘La
mythologie comparée’: Jane Graverol brengt al heel vroeg (in
1958) verschillende mythes bij elkaar. Twee vragen. Wat gaat er
allemaal schuil achter de ramen? Of nog: met welke ogen (en
vooroordelen) kijken we vandaag nog steeds naar een continent
als Afrika?

Het is gevoelig wat Sara Sejn Chang schrijft (en wat ik hier
nu vertel). Ze wil ons wijzen op het gebruik van woorden en
denkbeelden die vaak teruggaan op een lange geschiedenis van
onderdrukking, van kijken en beoordelen vanuit één perspectief.
Mijn
zevende
verhaal.
Léon Spilliaert brengt in
‘Dubbelportret van Gustave
en Norine Van Hecke’ (1920)
Norine heel klein in beeld naast
haar imposante echtgenoot
Gustave (maar dan wel met
heel kleine schoentjes aan). Bij
haute-couturehuis Norine was
Gustave in feite de ontwerper,
met resonanties tussen mode
en beeldende kunst, onder
meer van René Magritte en
Max Ernst.
Lucy McKenzie & Beca Lipscombe hebben in de afgelopen
maanden in The Serpentine Galleries in Londen een tentoonstelling
gehad waarbij ze een kledingwinkel hebben nagebouwd. Het

ÊÊ
Jane Graverol, ‘L’Afrique inconnue: la mythologie comparée’, 1958

Ten slotte, als tiende verhaal Sammy Baloji: ‘Kalamata,
Grand Chef Urua sur fond d’aquarelle de Dardenne’ (2011).
De alternatieve titel is ‘Portrait #1, Kalamata, chief of the Luba
against watercolor by Dardenne, Congo Far West: Retracing
Charles Lemaire’s expedition series’ (2011). De kunstenaar is
teruggereisd naar de plek van de expeditie een eeuw geleden
en fotografeerde het Balubavolk in de Uruastreek (Warua), 18981900. Het werk hangt nu samen met Ensors ‘Zelfportret met
bloemenhoed’ in de collectiepresentatie ‘Transform the local.
Poetry must be made by all’ op de tweede verdieping in Mu.ZEE.
En zo ben ik weer beland bij de bloemenhoed. Voor mij is het een
hoed om de wereld door een andere bril te bekijken, naar onszelf
te kijken, en kunst niet altijd maar te bekijken, te bestuderen,
maar ook met heel ons lichaam te ervaren.
Samenvatting van
Vergadering 2019.

ÊÊ
Lucy McKenzie & Beca
Lipscombe, Atelier E.B. Folding
Screen IV’
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SFEERVERSLAG
Voor de eerste keer in de Forumzaal van de bibliotheek Kris
Lambert, verwelkomde Martine Meire de Vrienden rond
10.15 uur, op zaterdag 26 januari. Ze bracht namens het bestuur
de nieuwjaarswensen over aan de circa tachtig aanwezige leden
en stelde Annelies (dwarsﬂuit) en Isabel (viool) Langenaekens
voor die telkens voor de muzikale intermezzi zorgden met een
levendig, licht-klassiek programma.
We startten de Algemene Ledenvergadering, zoals gebruikelijk,
met het werkingsverslag 2018 (zie p. 5) door secretaris Johan
Van Roose en het ﬁnancieel verslag 2018 plus de begroting 2019
door penningmeester Joël Nieuwenhuyse. Het verslag en de
begroting werden met handgeklap goedgekeurd, waarna Martine
Meire ook de twee commissarissen, Vera Debeerst en Annemie
Henkens, voor de kwijting van de bestuursleden bedankte.
Meteen deed ze een oproep voor nieuwe commissarissen,
bedankte de vrijwilligers Anne-Mie Viaene en Jeanine Ackaerts
en eveneens onze huisfotograaf Valère Prinzie die ook nu weer
van dienst was voor de nodige sfeerfoto’s.
Het programma werd voortgezet met de feesttoespraak door
directeur-conservator van Mu.ZEE, Phillip Van den Bossche. Die
toespraak, ondersteund door een presentatie in woord en vooral
beeld, vindt u op p. 2 en 3.
Het slotwoord (p. 7) werd uitgesproken door onze erevoorzitter en
schepen van Cultuur/Vrije Tijd Bart Plasschaert, in aanwezigheid
van burgemeester Bart Tommelein en schepen van Mobiliteit,
Openbaar Domein en Stadsvernieuwing, Björn Anseeuw. Omdat
Bart Plasschaert onze volgende museumreis organiseert, lichtte
hij na zijn toespraak al een tipje van de sluier op over deze reis
naar Musée L in Louvain-la-Neuve (LLN), op zaterdag 15 juni
2019. Alle verdere concrete informatie over het bezoek aan LLN
en Waterloo staat vermeld op p. 9.
De Algemene Vergadering in de Forumzaal werd afgerond met
een druk bijgewoonde en levendige receptie, rijkelijk voorzien van
cava en fruitsap, aangeboden door het bestuur. Rond 13 uur
schoven 62 Vrienden aan tafel in bistro Venetiaanse Gaanderijen,
waar alweer een verﬁjnd en zeer smakelijk menu ons wachtte.
Ook daar werden de geanimeerde gesprekken en nieuwe
contacten tussen Vrienden voortgezet tot rond 15 uur.
Femke Simonis
namens bestuur en redactie

ÊÊ
Enkele sfeerbeelden van de Algemene Ledenvergadering 2019.
© Valère Prinzie
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Algemene Vergadering 2019
WERKINGSVERSLAG 2018
In de eerste plaats een hartelijk welkom aan onze schepen van
Cultuur. Vorig jaar hoopte hij er ook vandaag bij te kunnen zijn en
ondertussen is het verdict gevallen. De Vrienden feliciteren Bart
Plasschaert met zijn aanstelling voor de komende zes jaar en
wensen hem veel succes toe bij deze niet altijd gemakkelijke job!
Hierbij de gegevens en cijfers met betrekking tot het overzicht
van onze dynamische werking in 2018.
Onze vorige Algemene Vergadering, de 28ste statutaire, vond
onder massale belangstelling plaats op zaterdag 21 april 2018
in de Venetiaanse Gaanderijen, met een record aantal ledeneters: 67.
De Raad van Bestuur kwam in 2018 vijfmaal samen: op 11 januari,
22 maart, 7 juni, 6 september en 8 november.
Onze vereniging organiseerde en bereidde tal van manifestaties
voor:
• Op zondag 28 januari maakten we een reis naar Gent, waar
we ’s morgens een deel van de Poëzieroute volgden. Na de
lunch bezochten we de tentoonstelling ‘Gerhard Richter/Over
schilderen’ in het SMAK.
• Op zondag 4 februari brachten we een geleid bezoek aan de
expo ‘Ik kom julder e bezoeksje brieng’ (Paster Pype) in het
Stadsmuseum.
• Op zondag 4 maart volgden we in het auditorium van Mu.ZEE

een lezing door Etienne Van den Steen over de AntwerpsOostendse schilder Carol Deutsch, bevriend met James Ensor.
• Op donderdagnamiddag 31 mei organiseerden we een geleid
bezoek aan de Westkust tijdens de zesde editie van Beaufort,
met werken van onder meer Stief DeSmet, Guillaume Bijl, Jos
De Gruyter - Harald Thys, Ryan Gander en Simon Dybbroe
Möller.
• Op donderdag 5 juli brachten we in de Venetiaanse Gaanderijen
een geleid bezoek aan de zomertentoonstelling ‘In de
leefwereld van Léon Spilliaert’, aan de hand van zijn prenten en
tekeningen. Zoals gebruikelijk werd dit geleid bezoek gevolgd
door onze befaamde Garden Party. Een ongeëvenaard succes:
een stralend zomerzonnetje, een lekker wijntje en maar liefst
honderd aanwezige, goedgeluimde Vrienden.
• Op donderdagnamiddag 23 augustus stapten we, opnieuw in
het kader van de kunsttriënnale Beaufort, de bus op, nu richting
Oostkust. We bezochten kunstwerken in Bredene, De Haan,
Zeebrugge en Knokke.
• Op zaterdag 20 oktober vertrokken we op herfstreis naar
La Louvière en Mariemont. In de voormiddag bezochten we
Keramis en na de voortreffelijke lunch in het Museum van
Mariemont gingen we een kijkje nemen in de afdeling Egyptische en Oudgriekse kunst.
• Op zaterdagnamiddag 17 november brachten we in de
Venetiaanse Gaanderijen een geleid bezoek aan de kunstcollectie Xavier Tricot, geschonken aan de stad Oostende, met
als titel ‘I said yes with my eyes’.

ÊÊ
Het bestuur met Phillip Van den Bossche, achter burgemeester Bart Tommelein (midden) en schepen Björn Anseeuw (links). © Valère Prinzie
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ÊÊ
Vrienden in de Forumzaal luisteren naar het werkingsverslag door Johan Van Roose. © Valère Prinzie

De Vrienden legden tijdens de Ensorherdenking op zaterdag
14 april bloemen neer bij het graf van James Ensor, naast zijn
geliefde Duinenkerkje.
De Vrienden zijn lid van de Cultuurraad en de Federatie van de
Vrienden van de Musea van België. De Dag van deze Federatie
over het thema ‘Musea en jongeren’ vond plaats op 13 oktober
2018 in het Musée L van Louvain-La-Neuve. Ewout Vanhoecke
van mu-zee-um was hier een van de gastsprekers.
Al deze manifestaties werden aangekondigd in ons tijdschrift
Pro Luce dat in 2018 viermaal verscheen. De nummers
werden voorbereid door onze redactieraad tijdens vier
redactievergaderingen, respectievelijk op 8 februari, 25 mei,
10 augustus en 12 november 2018. Ik zou hierbij alle mensen
willen bedanken die onder leiding van Femke Simonis, onze
redactiesecretaris, op de een of andere manier aan ons tijdschrift
meewerkten, alsook de vrijwilligers Jeannine Ackaert en AnneMie Viaene.
Onze leden worden altijd uitgenodigd op alle tentoonstellingen
die door Mu.ZEE worden georganiseerd. Hiervoor danken wij
speciaal directeur-conservator Phillip Van den Bossche, steeds
trouw aanwezig op onze Algemene Vergaderingen. De Vrienden
proberen bij te dragen aan de groei en de bloei van Mu.ZEE, dat
ons ongetwijfeld ook in 2019 op talrijke kunstmanifestaties zal
vergasten.
In het voorbije jaar zijn helaas enkele leden ons ontvallen: op
21 januari mevrouw Jeannette Remaut en op 24 maart 2018 de
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heer Frans Casteleyn. Laten we een moment van stilte in acht
nemen om deze mensen te gedenken.
In 2018 telden we 369 leden, waarvan 56 nieuwe leden: een
absoluut record. De bijdragen voor het lidgeld veranderen niet
in 2019: 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 eerste nummer van 2018 en 2019 (respectievelijk Pro
Luce nr. 73 en nr. 77) staat tot in de kleinste details beschreven
wat de voordelen zijn van uw lidmaatschap en dat is toch heel
wat!
Ik zou graag iedereen willen bedanken die in 2018 op de een
of andere manier zijn of haar steentje bijdroeg tot de bloei
en groei van onze vriendenkring. Ik hoop ook in 2019 op uw
medewerking te kunnen rekenen. Met onze Vrienden zullen we
ons inspannen om u in de beste omstandigheden te betrekken
bij het kunstgebeuren in en buiten onze mooie stad. We zullen u
in 2019 een even boeiend en veelzijdig programma aanbieden
als in de voorbije jaren. Dat is alvast beloofd!
Johan Van Roose
secretaris

Algemene Vergadering 2019
SLOTTOESPRAAK
DOOR BART PLASSCHAERT,
SCHEPEN VAN VRIJE TIJD
Waarheen met Cultuur?
Bij de opmaak van het bestuursakkoord 2019-2024 werd ditmaal zeker voldoende aandacht besteed aan cultuur. In tegenstelling tot de vage formuleringen in het verleden bieden de 25
cultuuritems, opgenomen in het nieuwe bestuursakkoord, een
duidelijk en goed beeld over waar we in de komende jaren
naar toe willen met cultuur. Belangrijkste topics: het Cultureel
Centrum De Grote Post, Ensor en Spilliaert, onze hedendaagse lokale kunstenaars, literatuur, fotograﬁe, cultuur en
onderwijs, bibliotheek, Cultuurraad Oostende, Mu.ZEE, culturele
infrastructuur, digitaal platform, beeldenparcours, musea,
Europaprijs voor schilderkunst.
Ervaring leert ons dat wat we samen doen, we beter doen:
1 + 1 = 3. Daarom zullen we de komende jaren op alle vlakken
verder bruggen bouwen en inzetten op een samenwerking tussen
alle Oostendse cultuuractoren. Dit is absoluut noodzakelijk om
de cultuurbeleving blijvend te vergroten en verrijken .
Het Cultuurcentrum De Grote Post wordt verder ondersteund
in zijn groei. Tevens zullen we met een budgetvriendelijk
verhuurbeleid een sterke open werking promoten, met onder meer
kleinschalige cultuurprojecten van individuen en verenigingen.

de jaarlijkse aanstelling van een stadsfotograaf die de stad
op een eigenzinnige manier in beeld brengt. Inzake culturele
infrastructuur onderzoeken we de mogelijkheid om een nieuw
museum te bouwen, eventueel met inbegrip van een maritieme
vleugel en de inplanting van een evenementenhal.
In de bibliotheek Kris Lambert zetten we verder in op digitalisering en mediawijsheid. Daarnaast worden de openingstijden
herbekeken.
Bijzonder belangrijk is het om een brug te bouwen tussen
cultuur en de scholen. Via dialoog, het aanbieden van educatieve projecten en het inzetten cultuurambassadeurs brengen we
onderwijs en cultuur dichter bij elkaar. De succesvolle cultuureducatieve werking van de vzw mu-zee-um wordt verder ondersteund en kenbaar gemaakt.
Het succes van de UiTPAS wordt verder uitgebouwd. Kunstkans
en Entreepas (Entree.be) worden erin opgenomen als troef om
jongeren te laten proeven van cultuur in alle facetten, weliswaar
mits engagement, zowel van de leerlingen als van de ouders.

Naast de grootmeesters Ensor en Spilliaert, die we in Oostende
verder moeten koesteren en ‘uitademen’, hebben we oog voor
onze lokale hedendaagse kunstenaars. Wij willen hen via diverse
kanalen prominenter in de kijker zetten. Dit kan bijvoorbeeld door
pop-ups, extra tentoonstellings- en atelierruimte, of een open
incubatiecentrum gericht op creëren, co-creëren en ontmoeten.
We moeten het lokale Oostendse talent zichtbaarder maken en
promoten, ook door eigen Oostendse cultuurprijzen uit te reiken.

De betrachting is om alle Oostendse musea, d.w.z. Fort
Napoleon, Mu.ZEE, Stadsmuseum, IJslandvaarder Amandine,
Mercator en Raversyde, op de eerste zondag van elke maand
gratis toegankelijk te maken.

Literatuur en poëzie blijven een hot topic voor de Oostendse
cultuurbeleving. Oostende wordt de literatuurstad aan zee. In
samenwerking met alle relevante actoren, samen met particulieren en handelaars, brengen we de literatuur in het straatbeeld. De focus op fotograﬁe is niet nieuw. Via de permanente
tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen krijgen tal van
fotografen een forum aangeboden. Ter aanvulling beogen wij

Mu.ZEE 2.0 willen wij in de komende jaren extra valideren door
het accentueren van de zichtbaarheid, het aanbrengen van een
betere bewegwijzering, de aanleg van een verkeersvrij plein voor
het museum, het installeren van ﬁetsenrekken en het opnieuw
openen van een museumcafé.
We trekken zeker ook voluit de kaart voor een dynamische
Cultuurraad, gestoeld op een goede samenwerking en een
vlotte communicatie.
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Hier woonde… Constant Permeke
Hoewel geboren in Antwerpen (op 31 juli 1886), heeft de
expressionistische schilder en beeldhouwer Constant Permeke
het grootste deel van zijn leven in Oostende en het nabijgelegen
Jabbeke gewoond. Zijn vader, de landschapsschilder Henri
Permeke, vertrok met zijn gezin in 1891 vanuit Antwerpen met
zijn eigen boot via de Noordzee naar Oostende, waar hij in 1892
aanmeerde en besloot te blijven. Hij zou er in 1897 de eerste
conservator van het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten
worden.
De jonge Constant Permeke ging in 1906 voor zijn militaire
dienstplicht naar Gent, waar hij lessen volgde aan de kunstacademie en er vrienden voor het leven maakte met Frits Van
den Berghe en Gustave De Smet. In 1908 keerde hij terug
naar Oostende, met een korte tussenperiode in Latem. In 1912
trouwde hij met de Poperingse Maria (‘Marietje’) Delaere en
vestigde zich in de Oostendse Vuurtorenwijk, midden tussen het
vissersvolk. Daar vertoonde zich in zijn schilderkunst de eerste

ÊÊ
Gedenkplaat naar een ontwerp van Willy Bosschem © Valère Prinzie

donkere en robuuste vormgeving
van de vissersﬁguren, in al hun
expressieve kracht en eenvoud. De Eerste Wereldoorlog bracht
hij door in Engeland, nadat hij bij de verdediging van Antwerpen
zwaargewond was geraakt. Ook zijn vrouw en moeder waren
inmiddels naar Engeland gevlucht, zodat het gezin daar herenigd
werd en de eerste zoon er werd geboren. Met intussen drie
kinderen keerde het gezin Permeke in 1919 terug naar de
Vuurtorenwijk, vanwaar hij in 1921 verhuisde naar de Langestraat
116, ook weer vlakbij het visserskwartier. Hij zou er tot 1925
blijven. Daarvan getuigt de gedenkplaat die de Rotary Club op
nummer 116 heeft aangebracht. Gustave De Smet en Frits Van
den Berghe waren er vriend aan huis.
In 1930 verhuisde Permeke naar ‘De Vier Winden’, zijn woonhuis
in Jabbeke, nu het Permekemuseum, waar hij tot aan zijn dood
in 1952 zou verblijven. De landelijke omgeving met boerderijen
en akkerland had een invloed op zijn thematiek, die van
vissers overging naar het boerenleven, met
bekende werken als ‘Gouden Oogst’ (1935)
en ‘Moederschap’ (1936). Hij kreeg in 1934
internationale erkenning door zijn deelname aan
de Biënnale van Venetië.
De Tweede Wereldoorlog betekende een
dieptepunt in Permekes artistieke carrière en
creativiteit. Zijn expressionistische kunst werd
als ‘entartet’ beschouwd en het werd hem
verboden te schilderen. Na de oorlog ging hij
met hernieuwde levensvreugde en werkkracht
weer aan de slag, temeer omdat zijn zoon Paul
behouden uit krijgsgevangenschap in Duitsland
was teruggekeerd. In 1947-1948 werd hij
daarvoor beloond met een retrospectieve in
Parijs, bruusk verstoord door het overlijden
van zijn vrouw. In 1951 maakte Permeke een
reeks Bretoense landschappen, nadat hij op
uitnodiging van de Franse fauvistische schilder
Maurice de Vlaminck naar Pont-Aven was
gekomen, waar ook Paul Gauguin aan het eind
van de 19de eeuw had verbleven. Deze reis
ondermijnde zijn gezondheid. Begin 1952 stierf
Constant Permeke op 65-jarige leeftijd in een
ziekenhuis in Oostende. Zijn graf, en dat van
zijn ‘Marietje’, bevindt zich in Jabbeke, met erop
een beeldhouwwerk van Georges Minne.
Buiten de gedenkplaat in de Langestraat
heeft Permeke zijn naam gegeven aan de
Constant Permekelaan in Oostende, tussen het
Vogelzangpark en de Kennedyrotonde. Op het
laatste biljet van 1000 BEF stond hij afgebeeld,
net zoals Ensor op dat van 100 BEF.
Femke Simonis

ÊÊ
Nummer 116 in de Langestraat, Oostende © Valère Prinzie
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Reizen
DAGUITSTAP OP ZATERDAG 15 JUNI 2019 NAAR LOUVAIN-LA-NEUVE EN
WATERLOO O.L.V. SCHEPEN BART PLASSCHAERT
08.30 uur Vertrek uit Oostende aan het Maritiem Instituut

15.30 uur

Bezoek aan het memoriaal 1815
Busrit door Louvain-la-Neuve
onder leiding van Bart Plasschaert
11.00 tot 12.30 uur

Bezoek aan Musée L
Nederlandstalige gidsen nemen ons op sleeptouw door het
gebouw en de collecties van het museum. Deze collecties,
bestaande uit bijna 32.000 werken, bestrijken een brede periode
van de prehistorie tot nu. We maken er een reis rond de wereld.
Naast de collecties is ook het gebouw op zich een bezoek
waard. Het emblematische gebouw, opgetrokken tussen 1969
en 1975, is het werk van architect André Jacqmain. Door zijn
monumentale karakter staat het symbool voor het belang van de
universiteit en haar intellectuele rol naar buitenuit.

Het memoriaal is een groots tentoonstellings- en documentatiecentrum met een oppervlakte van 1500 m² over de Slag bij
Waterloo in juni 1815. Met behulp van een audiofoon krijgt
u een beter begrip van de veldslag zowel voor, tijdens als na
de gevechten. Voor de scenograﬁe is gebruikgemaakt van de
allernieuwste technologieën.

13.00 uur

Lunch
De lunch nemen we in Le Petit Vingtième, het modern ogende
restaurant in het Hergé Museum
Voorgerecht
Thaise rundcarpaccio
of Salade met warme geitenkaas, honing en tijm
of Bloemkoolmousse met notenparfum
en krokante parmesan
—
Hoofdgerecht
Ierse tournedos met groene peper-rozemarijnsaus, sla en friet
of Cannelloni met ricotta en ﬁjne kruiden
of Hoevekip in eigen saus met currymadraspuree
—
Alle dranken in de prijs inbegrepen: twee glazen wijn of
frisdrank, water en kofﬁe
15.00 uur Vertrek naar Waterloo

ÊÊ
Memoriaal 1815 met de Leeuw van Waterloo

Als er ons nog tijd rest, kunnen we nog een kijkje nemen in het
‘Panorama van de Slag’. Dit cirkelvormige doek uit 1912, van
110 m lang bij 12 m hoog, is een artistieke weergave van een
tafereel van de veldslag, geschilderd door Louis Dumoulin. Wie
liever even de benen strekt, kan de 226 treden tellende heuvel
met de leeuw beklimmen om de plaats van het slagveld te
overschouwen
17.00 uur Terugreis naar Oostende
Aankomst omstreeks 18.30 uur
Prijs € 75 p.p., over te schrijven op rekening
BE16 0012 0908 3374, ten laatste op 27 mei 2019 met
vermelding van de keuze vlees of vegetarisch.

Reizen
TERUGBLIK OP HET GELEID BEZOEK AAN DE COLLECTIE VANMOERKERKE
Gids Anne Marie Kinds begeleidde ca. 25 Vrienden op zaterdag
23 februari 2019 door de Collectie Vanmoerkerke, verspreid
over twee hangars aan het Oud Vliegveld in Stene. We kregen
werk te zien van Dennis Adams, Robert Longo, Dave Müller,
Cindy Sherman (zelffotograﬁe), David Claerbout, Ed Ruscha,
Rudolf Stingel, Richard Pettibone (‘appropriation art’), Alighiero
Boetti en Kris Martin (reeks glazen stolpen als bescherming van
heiligenbeelden). (FS)
ÊÊ
Uitleg door gids Anne Marie Kinds © Valère Prinzie
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Beaufort: de blijvers
Lieve Malfroot heeft de Vrienden tijdens Beaufort in 2018 tweemaal begeleid, eerst langs de Westkust (op 31 mei) en later langs
de Oostkust (op 23 augustus). Dat bracht de redactie op het idee om haar, met haar expertise, te vragen om de kunstwerken
die sinds 2003 na elke Beauforteditie aan de kust zijn blijven staan, in Pro Luce te bespreken. Haar eerste keuze bevindt zich
nu in het Maria Hendrikapark in Oostende, aan de Iependreef nabij de Mandelahangbrug, en maakte deel uit van de tweede
editie van Beaufort, in 2006.

ÊÊ
Michael Ray Charles, ‘(For ever free) Three graces’, inox, 400 x 75 cm /stuk

MICHAEL RAY CHARLES: (FOR EVER FREE) THREE GRACES
Oorspronkelijk stond het beeld in 2006 in Zeebrugge op
het Admiraal Keyesplein, in het centrum van de pittoreske
zeemanswijk uit 1921. Dat plein heeft een circulaire vorm met
identieke vissershuisjes eromheen.
‘Three graces’, de drie gratiën, worden vormgegeven door drie
reusachtige kogels in spiegelende inox. In de Griekse mythologie
symboliseerden ze schoonheid, bevalligheid en vreugde. Door
de muts die ze dragen en die ons bekend voorkomt, omdat de
vorm ervan duidelijk verwijst naar de maskers van de Ku Klux
Klan, krijgt de beeldengroep een cynische bijsmaak. De Ku Klux
Klan (KKK) was immers een geheime Amerikaanse organisatie
die vanaf 1915 de strijd aanbond tegen de zwarte medeburgers
die sinds 1865 verlost waren van de slavernij.
Ondanks de formeel sterk gestileerde vormgeving weet Michael
Ray Charles de stereotiepe kenmerken van de aanhangers van
de KKK te vatten en door karikaturisering te relativeren en bijna te
ridiculiseren. De oorspronkelijke opstelling op het vissersplein in

10

WWW.VRIENDENMUZEE.BE

Zeebrugge refereert aan de eigen Afro-Amerikaanse biotoop van
de kunstenaar: het gettokarakter waarin de Afro-Amerikaanse
bevolking nog steeds hier en daar in de VS leeft.
Michael Ray Charles is in 1967 geboren in Lafayette, in de staat
Louisiana. Hij groeide op in een familie die zeer begaan was
met de gelijkberechtiging van de zwarte burgers. Na zijn studie
begon hij te werken in de reclamesector en leerde er hoe krachtig
beelden kunnen spreken. Met beelden die zijn opgeslagen in ons
collectief geheugen, stelt hij als beeldhouwer en schilder sociale
en politieke kwesties aan de kaak. De wetgeving mag dan
intussen wel volledig zijn afgestemd op gelijke rechten voor blank
en zwart, in de praktijk bestaat het raciale onderscheid nog wel
degelijk in de VS. Michael Ray Charles laat zich in zijn artistieke
creaties niet leiden door woede, maar door bezorgdheid om de
rassenproblematiek.
Lieve Malfroot
i.s.m. Femke Simonis

De keuze van… Tina en Dirk
WAAR ZIJN ZE? DE ELEGANTE,
MAAR STOERE ‘VISSERSVROUWEN’
VAN AUGUST MICHIELS VÓÓR HET STATION?
Wanneer weten we niet, maar er is ons gegarandeerd dat
de dames zich na het beëindigen van de werkzaamheden
aan het station weer aan ons zullen vertonen. Na een eerste
installatie van het meesterwerk in 1997 zullen ze bij de
inhuldiging van het prachtig gerenoveerde en vernieuwde
station ongetwijfeld de aandacht krijgen die ze verdienen.
Iedereen die zich klaar maakt om terug het binnenland
in te trekken, zal dan opnieuw nog even kunnen uitrusten
tussen de dames of zelfs op hun schoot, mijmerend over de
gebeurtenissen van de voorbije dag of periode.
ÊÊ
August Michiels, ‘Vissersvrouwen’, 1997

Iedereen die met de trein of tram arriveerde in onze geliefde stad,
kende ze. Een groep kloeke, maar elegante en ﬁjne dames. Ze
zitten, rustig in alle richtingen turend, met elkaar te keuvelen,
hopend op een veilige thuiskomst van de vissers en een
overvloedige vangst. Een vangst die ze aan de Oostendenaars
en, tijdens het seizoen, ook aan de toeristen kunnen slijten. Met
hun bronzen structuur voelen de dames zich in weer en wind,
’s winters en ’s zomers, dag en nacht in hun nopjes. Wie de
gezichtjes van de vrouwen aandachtig bekijkt, krijgt de indruk
dat ze een trekje weg hebben van hun handelswaar.

De terugplaatsing zal niet alleen een tegemoetkoming zijn
aan de wens van vele Oostendenaars en de vraag van talrijke
Oostendebezoekers. Het is tevens een hommage aan de
schepper, August Michiels (1922-2003), een bijzonder veelzijdige
kunstenaar, die niet alleen prachtige bronzen beelden gemaakt
heeft, maar ook de techniek van keramiek in de vingers had.
Bovendien was hij een begenadigd graﬁcus en schilder.
Tina Vander Guchten en Dirk Calus

Ensoriana
ENSORHERDENKING
ZATERDAG 13.04.2019 OM 15.00 UUR
ONZE-LIEVE-VROUW-TER DUINENKERK
Jaarlijks herdenkt de stad Oostende zijn beroemdste inwoner, de
kunstenaar James Ensor. Het werk van Ensor blijft over de hele
wereld bewondering opwekken en zijn invloed op de hedendaagse
kunst blijft tot vandaag actueel. Ook de plek van de herdenking
blijft een vast gegeven, het door Ensor geliefde Duinenkerkje. Dit
jaar is het exact 70 jaar geleden dat de befaamde kunstenaar
overleed en daarom stelde het Conservatorium aan Zee een
gelegenheidsensemble samen dat speciaal voor deze editie een
volledig nieuw stuk componeerde ter herdenking van een van de
grootste kunstenaars die Oostende ooit heeft gekend.
Dat James Ensor behalve tekenen en schilderen ook aan muziek
deed, is vrij algemeen bekend. Hoewel autodidact, en hoewel
niet iedereen het daarmee eens was, vond Ensor zichzelf een
heus componist. Maar de kans dat 'La Gamme d'Amour' of
de 'Marche des Rotariens' vandaag ook nog buiten Oostende
bekend zouden zijn als Ensor niet had geschilderd, is vrij klein. Bart
Van Kerchove componeerde, speciaal voor deze gelegenheid,
en voor de 70ste verjaardag van het overlijden van de Oostendse
baron 'Masques et squelettes...' voor ﬂuit en piano, dat wordt
gespeeld door hemzelf en door Annelies Langenaekens. Mieke

Goetghebeur en Dirk Ooms
brengen enkele liederen
van tijdgenoten van Ensor,
en
Nancy
Zwaenepoel
probeert
de geest van
de Oostendse meester in
woorden te vatten. Alle
uitvoerders werken aan het
Conservatorium aan Zee, de
plaats waar in 1917 de eerste
opvoering plaats vond van
de hele balletpantomime 'La
gamme d'amour'.

ÊÊ
Borstbeeld James Ensor,
Leopoldpark

De Ensorherdenking is gratis bij te wonen, u 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 bij
het graf van James Ensor door de vertegenwoordigers
van de Oostendse (socio-)culturele organisaties en het
Stadsbestuur van Oostende.

WWW.VRIENDENMUZEE.BE

11

Venetiaanse Gaanderijen + Garden Party
VERNIELING EN WEDEROPBOUW.
OOSTENDE 1944 – 1958
25.05.2019 – 29.09.2019
In de Venetiaanse Gaanderijen kunt u deze zomer een interessante
tentoonstelling over de wederopbouw van Oostende na de
Tweede Wereldoorlog bezoeken. Oostende kreeg het immers
tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren waardoor
in 1944 enkel een verwoeste stad in puin achterbleef. Zowel
toonaangevende gebouwen zoals het stadhuis, het kursaal, het
hoofdpostkantoor, de hippodroom en de vismijn als de pittoreske
kustwoningen werden met de grond gelijk gemaakt. Daarbij
kwam nog dat de belangrijke stedenbouwkundige beslissingen
van voor de oorlog werden verworpen.
Met de verlossende bevrijding op 8 september 1944 kreeg
het stadsbestuur opnieuw de ruimte om Oostende weer op
de toeristische kaart te zetten. In 1945 werd architect Arnold
De Vos aangesteld als stadsingenieur en werd het ofﬁciële
startschot voor de wederopbouw gegeven. Hij en J.J. Eggericx,
die als raadgevend stedenbouwkundige werd benoemd,
maakten een nieuw urbanisatieplan voor Oostende op. De
tentoonstelling weerspiegelt een zwaar gehavende stad die
in een korte tijdspanne weer de uitstraling van de ‘Koningin
der Badsteden’ moest uitdragen. Toch is de expo ‘Vernieling
en wederopbouw. Oostende 1944-1958’ veel meer dan een
architectuurtentoonstelling. U krijgt een overzicht van de vele
bouwactiviteiten, maakt uitgebreid kennis met de spilﬁguren die
Oostende opnieuw groot maakten en ziet hoe de stad in een
korte tijd enorm evolueerde. Er is ook een thema ‘kunstwerken’
opgenomen die door ere-conservator Norbert Hostyn is
samengesteld. De hele kunstcollectie van de Stad was immers in
de vlammen opgegaan bij het bombardement van 27 mei 1940.
Frank Edebau werd als conservator belast met de samenstelling
van een nieuw kunstpatrimonium voor de Stad.

ÊÊ
Jaren 50: auto’s bij het Casino-Kursaal

Curator van de expo is Marc Dubois die recent de Ultima
Architectuurprijs 2018 ontving. De wetenschappelijke stuurgroep
is samengesteld uit Norbert Hostyn, Erwin Mahieu, Virginie
Michils, Claudia Vermaut, Gregory Boite en Martine Meire.
De expo is dagelijks toegankelijk van 14.00 tot 18.00 uur en
op zondag ook van 10.00 tot 12.00 uur. Leden van Vrienden
Mu.ZEE genieten het kortingstarief van 2,50 euro op vertoon van
hun lidkaart. In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijgt u gratis toegang
(1 ticket per persoon).

Ook deze zomer nodigen wij u graag uit voor de traditionele
Garden Party die vooraf wordt gegaan door een geleid
bezoek aan de zomertentoonstelling in de Venetiaanse
Gaanderijen. We blikken nostalgisch terug op het
Oostende van de jaren 50. De Garden Party vindt plaats op
donderdag 4 juli om 19 uur. Inschrijven bij Martine Meire
(martine.meire@oostende.be of 059/25.88.00).

Leden-kunstenaars stellen tentoon
MARTINE VYVEY

HERMAN
VAN SYNGHEL

Martine Vyvey heeft opdracht gekregen voor twee trofeeën:
Herman Van Synghel exposeert in VLC
Oostende van 10 maart tot 28 april 2019.

Trofee ‘Rotation’/’Omwenteling’ voor
de huldiging van provincieraadsleden
provincie West-Vlaanderen (uitreiking
op 23 oktober 2018)
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Trofee ‘Ontluiken’ voor de Cultuurprijs
van de gemeente Langemark-Poelkapelle
(uitreiking 23 maart 2019)

Stadsmuseum
OOSTENDSE VISSERSVAARTUIGEN
25.05.2019 – 22.09.2019
De visserij kent veel facetten. Door het ontstaan van
visserssteden, vishandel en nieuwe visserij- en bewaarmethodes
werden er van de vroegste tijden tot heden nieuwe aangepaste
scheepstypes gebouwd. Van zeilssloep, langbomer, schover,
schipje, tweemastsloep, stoomtreiler tot hektreiler.
Ook op de Oostendse scheepswerven, zoals Panesi, Deweert,
Borrey, Denye en Loy in het derde handelsdok (waar nu het
stadhuis staat) werden tot kort na de Tweede Wereldoorlog
vissersvaartuigen gebouwd.
Deze tentoonstelling is samengesteld uit scheepsplannen, foto’s,
maquettes, schilderijen en scheepsuitrustingen uit de eigen
collectie van de heemkundige kring “De Plate”.

Stadsmuseum Oostende
Langestraat 69, 8400 Oostende
10.00 – 12.30 uur en 14.00 – 18.00 uur
Gesloten op dinsdag
Gratis voor de Vrienden van Mu.ZEE

Stadsmuseum
TERUGBLIK OP DE EXPO JULIUS COLLEN TURNER
Onze gids Dirk Beirens ontving de 26 deelnemers aan het geleid
bezoek in het Stadsmuseum op zaterdag 15 december 2018
in het Visserscafé aldaar. Hij gaf er om 14.30 uur een uiterst
verhelderende en boeiende inleiding tot de van oorsprong DuitsJoodse kunstenaar Julius Collen Turner die op de vlucht voor het
Hitlerregime in 1936 naar Oostende kwam. Dankzij Dirk Beirens,

ÊÊ
Deelnemers aan het geleid bezoek Julius Collen Turner © Valère

gewapend met de nodige achtergrondinformatie, kon iedereen
daarna de tentoonstelling individueel bezoeken. Dat bezoek
werd afgerond met een ‘teusje’ in het Visserscafé waar nog tot
sluitingstijd geanimeerd werd nagepraat onder Vrienden. (FS)

ÊÊ
Aandachtig kijken naar Julius Collen Turner © Valère Prinzie

Prinzie

OPROEP
Hebt u een mailadres? In het kader van de privacywetgeving (AVR of GDPR, zie Pro Luce nr. 76, p. 2) willen we hier alleen
gebruik van maken voor nieuws over onze verenigingsactiviteiten. Wilt u hierover per mail gecontacteerd worden? Bezorg
uw mailadres dan aan onze secretaris: johan.vanroose@muzee.be.
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Mu.ZEE
TORNADO
PASCALE MARTHINE TAYOU
06.04.2019
Tornado is de solotentoonstelling van Pascale Marthine Tayou in
Mu.ZEE. Het wordt het sluitstuk van een intense samenwerking
die begin 2018 van start ging met een proloog getiteld ‘Ik ben
Gentenaar’. Hierbij wordt – in afwachting van de ﬁnale opstelling
– op gezette tijden een kunstwerk in een van de collectieopstellingen in Mu.ZEE toegevoegd. Tayou daagt het museum
uit om niet op veilig te spelen, maar vanaf dag één samen met
hem aan de slag te gaan. Mu.ZEE functioneert in die zin als een
laboratorium, waar een aantal ideeën ruimtelijk kunnen worden
uitgetest en kort op de bal wordt gespeeld. Onder het mom
beweging te brengen in wat verstard is, doelt de kunstenaar op
het activeren van wat hij zelf de ‘gefrustreerde’ museumruimte
noemt. Het begrip staat niet alleen voor de fysieke ruimte die
dienst doet als tentoonstellingsplek maar net zo goed voor de
mentale ruimte die nodig is om een brug te slaan naar onze
samenleving. ‘Het museum zou aan zelfobservatie moeten doen,
uit zichzelf moeten treden. De samenleving heeft nood aan een
plek […] die zichzelf steeds opnieuw in vraag stelt en haast in
real time de maatschappelijke omwentelingen en menselijke
bewegingen analyseert.’ Het traditionele tentoonstellingstraject
wordt opzijgeschoven en de nadruk komt te liggen op het onderweg zijn. Beweging is belangrijk en gaat in tegen vastgeroeste
museale systemen.

wat hem vandaag bezighoudt, verschilt niet bijzonder veel
van wat hem destijds triggerde om ‘maker’ te worden en de
wereld rond te trekken. “Er woedt een tornado in mijn hoofd!”
De tentoonstelling is als een wervelwind van oprechte emoties,
verhalen van gisteren en vandaag, die ons inspireren om het
morgen anders te doen. Tornado is een portret van de talloze
zielen die ronddolen op zoek naar een veilig bestaan. Het staat
voor het ‘onderweg zijn’ als manier van leven en weerspiegelt
ook de angst om hier als samenleving mee om te gaan. “Het is
het portret van de wind die blies toen ik laatst naar Oostende
kwam. Net als de andere natuurelementen – zoals de regen of de
zon – wordt de wind door de seizoenen gedreven en tempert het
ons ego. Bescheidenheid siert, hoe groots we ons ook wanen,
we zullen altijd ‘kleiner’ zijn dan de natuur.”

De proloog ‘Ik ben Gentenaar’ omvat een vijftal spreekwoordelijke
‘hoofdstukken’, die in de tentoonstelling Tornado herschreven
en aangevuld worden met een explosie aan beelden, woorden,
verhalen en emoties. Overdaad is hem niet vreemd. Pascale
Marthine Tayou jaagt esthetische ontdekkingen na, waarbij vorm,
kleur en licht dienst doen als ruwe grondstoffen voor nieuwe
sculpturen, foto’s, tekeningen, installaties en schilderijen. Tornado
brengt een beperkte selectie van bestaande kunstwerken uit
het rijke oeuvre van de kunstenaar in dialoog met voornamelijk
nieuwe creaties en in situ installaties. Pascale Marthine Tayou
(°1966, Nkongsamba, Kameroen) is bijna dertig jaar actief en

Tornado gaat geen enkel onderwerp uit de weg – migratie,
gender(on)gelijkheid, identiteit en afkomst, evoluties binnen het
nationalistisch denken, de koloniale wonden en hun plaats in de
individuele en collectieve herinnering, vrede, angst en geweld,
maar bovenal ook het belang van kennis, en het doorgeven van
de oeroude kracht die daarin schuilt. Onder het mom van een
zekere lichtheid in het nadenken over actuele maatschappelijke
problemen, maakt Pascale Marthine Tayou geen politieke, maar
veeleer ‘menselijke’ statements. De kunstenaar creëert niet om
de kunst te honoreren maar wel om het leven te celebreren. “En
ja, mag het met wat humor?”

ÊÊ
Pascale Marthine Tayou,
‘Me as my Mama’,
fotoprint, 2019

TERUGBLIK OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE IN MU.ZEE
Zo’n zeventig Vrienden waren op zaterdag 19 januari 2019
ingegaan op de uitnodiging van directeur-conservator Phillip
Van den Bossche om in Mu.ZEE kennis te maken met de expo
Guy Mees, gevolgd door een heuse nieuwjaarsreceptie, rijkelijk
voorzien van drank en hapjes.
Omdat we zo talrijk waren, gaf Phillip Van den Bossche met
woord en beeld een overzicht van wat Mu.ZEE in 2019 aan expo’s

ÊÊ
Vrienden
kijken naar
het overzicht
door Phillip
Van den
Bossche
© Valère
Prinzie
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te bieden heeft, na de verwelkoming door hemzelf, schepen
Bart Plasschaert en voorzitter Jacques Mertens. In september
2019 bijvoorbeeld komt er een grote Dadatentoonstelling. Op
de tweede verdieping bevindt zich een collectiepresentatie, met
onder andere de recente aankoop van een topwerk van Georges
Van Tongerloo: ‘Formation de la matière’ (1951). (FS)

ÊÊ
Georges Vantongerloo,
‘Formation de la matière’, 1951

Mu.ZEE
PERMEKEMUSEUM
Jazzy Fridays
31/5, 7/6, 14/6, 21/6 – telkens om 20 uur
25/8 – om 18 uur (ter afsluiting van Permekes boekentuin)

mu-zee-um
LABO VOLWASSENEN
Lentetafereel met softpastels

Metal Art

Ieders Alter Ego Dag

met kunstenaar Matthieu Lobelle
7 mei · 10.00 tot 12.30 uur

met kunstenaar Joran Pollet
6 juni · 20.00 tot 22.00 uur

met kunstenares Nel Aerts
11 juni · 14.00 tot 16.00 uur

Spillliaerthuis
LÉON SPILLIAERT: ‘DE GEHEIMZINNIGE STAD’
22.06.2019 – 13.10.2019
De zeer persoonlijke blik die Spilliaert meer dan 25 jaar lang wierp op zijn onmiddellijke leefomgeving: de prachtige en architecturaal
hoogstaande modieuze badstad Oostende, naast het leven van de bedrijvige vissershaven en zijn bevolking. Meer info: Pro Luce 79.

Wij gedenken

Op 11 maart 2019 is Vriendenlid Roger Nefors op 88-jarige leeftijd overleden.
Hij was afdelingschef op rust van de stad Oostende.
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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,
Johan De Vylder, 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

Het verhaal van het Museum voor Schone Kunsten
tijdens de periode van de heropbouw situeert
zich in het Gerechtshof en in de toenmalige
Stadsschouwburg aan de Van Iseghemlaan. In
de gemeenteraad van 5 september 1947 werd
het principe van de herinrichting van het Museum
voor Schone Kunsten vastgelegd. In juli 1959
kon het Museum voor Schone Kunsten zijn intrek
nemen in het Feest- en Kultuurpaleis.
De nog bescheiden eigen collectie werd in den beginne aangevuld
met heel wat bruiklenen, zowel van particulieren als van de Belgische
staat. Frank Edebau legde direct ambitieuze accenten in zijn aankoopbeleid: James Ensor, Léon Spilliaert en Constant Permeke, Vlaamse
expressionisten, later ook Paul Delvaux. De aangroei van de Ensorcollectie situeerde zich voornamelijk in diens graﬁek. Voor topstukken
in olieverf lag het toen al moeilijk. Léon Spilliaert had nog helemaal niet
de bekendheid die hij later zou krijgen. Van 1947 tot 1958 werden
19 werken van Léon Spilliaert verworven, waaronder in 1955 ‘Jong
meisje op het strand’, een schenking van de zus van Léon Spilliaert
aan het museum.

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), op
22 februari 2014, op 8 augustus 2016 en op 9 november 2016.

Deze tekst is een fragment uit de tentoonstellingscatalogus ‘De wederopbouw van Oostende 1944-1958, de geHAVENde Stad’, meer
bepaald uit het onderdeel ‘Een nieuwe start voor het Museum voor
Schone Kunsten’ door Norbert Hostyn.

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

Martine Meire,
directeur-cultuurbeleidscoördinator

Maatschappelijke zetel: p.a. Jacques Mertens, voorzitter
Leon Spilliaertstraat 83, 8400 Oostende
iedere dag open
van 9.00u tot 23.00u
keuken open tot 23.00u

Secretariaat: Johan Van Roose,
Romestraat 11, 8400 Oostende
johan.vanroose@muzee.be of 0497 59 55 76

Hendrik Serruyslaan 18 A
8400 Oostende

Penningmeester: Joël Nieuwenhuyse,
jnieuwenhuyse@telenet.be

Reservaties & info
0496 25 84 88
cultuurcafe@degrotepost.be

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

N.V.

Verzekeringsadviseurs
Alle verzekeringen

WWW.VRIENDENMUZEE.BE

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

