Herr Seele

“ENSORS KLEURENPALET IS
BUITENGEWOON”
Het Ensorhuis in Oostende is het woonhuis waar
de wereldberoemde schilder tot zijn dood in 1949
leefde. Recent werd het Ensorhuis uitgebreid met een
bijzonder belevingscentrum. Herr Seele steekt zijn
enthousiasme voor deze plek en het oeuvre van Ensor
niet onder stoelen of banken.

“H

et nieuwe belevingscentrum is een
mooie uitbreiding van het huis waar
Ensor met zijn knecht Gustje woonde
en werkte”, vertelt hij. “Het is nu ook toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers, er zijn
een aantal authentieke werken te zien én het
biedt een goede introductie tot zijn wondere
werk. Op het einde van de 19de eeuw was het
symbolisme als kunststroming in trek, en daarin
deed Ensor al van zich spreken als een van de
jonge leden van de kunstenaarsgroep Les XX.

“Ensor maakt altijd
anticomposities die
mijlenver staan van de
klassieke opvattingen
van wat mooi is.”
Dat was echt een forum waarin artistieke ideeën werden verkend en uitgevoerd. Tijdens en
na de Eerste Wereldoorlog staken ook nieuwe
kunststromingen de kop op, zoals het dadaïsme, het futurisme en uiteindelijk ook het surrealisme. Je moet je eens proberen voor te stellen
hoe de dynamiek in de schilderkunst in die tijd
was. En Ensor? Die zag het allemaal gebeuren,
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en deed te midden van al dat artistieke geweld
zijn eigen ding.”
Coloriet
“Ensor is uiteraard beroemd om zijn werk waarin maskers en skeletten een hoofdrol spelen, en
die staan symbool voor de dubbelzinnigheid
van de burgerlijke maatschappij van zijn tijd.
Zelf vind ik het kleurenpalet dat hij gebruikt
buitengewoon. Meestal combineert hij kleuren die ik zou willen omschrijven als ‘fossiel’;
het groen van de zee of de bijzondere zilveren
glans van de binnenkant van een oester, vissen
die paars zijn! Of lila, bruin en mauve; kijk bijvoorbeeld naar hoe hij uien of rapen schildert.
Bevreemdend! We kennen een brief van zijn
collega-schrijver Rik Wouters, die enigszins
jaloers-bewonderend schreef: ‘Godverdomme,
dat roze!’ Ensor maakte het zichzelf met zijn coloriet echt niet gemakkelijk, zoveel is zeker. Opvallend is ook zijn keuze voor bijzondere stillevens. Hij past helemaal niet in de grote traditie
van de ‘burgerlijke’ stillevens; schilderijtjes die
je als welgestelde kunstliefhebber graag in je
salon wou hebben hangen. Neem nu zijn schilderij ‘De Rog’. Dat is exemplarisch voor hoe hij
stillevens maakt. De rog ligt er verkreukeld bij,
en de rest van de vissen lijkt stomweg neergeploft. Ensor maakt altijd anticomposities die
mijlenver staan van de klassieke opvattingen
van wat mooi is. Geen gulden snede of grote
nobele onderwerpen bij James Ensor!”
> Meer info: ensorstad.be
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WIN

Een duoticket
voor het Ensorhuis

vtbKultuur-pas
2021

Zot veel cultuur voor het
hele gezin!
Heb jij zin om in 2021 met het hele gezin
voordelig van cultuur te genieten? Dan moet
je beslist een vtbKultuur-pas aanschaffen.
Voor 20 euro ben je met het hele gezin een
jaar lang lid van vtbKultuur.

Nick Decombel Fotografie

Dit krijg je

Het James Ensorhuis is de woning waar James Ensor
woonde en werkte tot aan zijn dood in 1949. Door
ook het aanpalende pand als belevingscentrum in
het museum te integreren, is het James Ensorhuis nu
hét mekka voor fans van de kunstenaar. Je ontdekt er
tijdelijke tentoonstellingen en duikt als bezoeker op
interactieve wijze in het soms nogal bewogen leven
en invloedrijke oeuvre van de kunstenaar. Zin om net
als Herr Seele een duik te nemen in deze wondere
Ensorwereld? Wij geven 30 duotickets weg!

• Je kunt aan alle activiteiten van alle
vtbKultuur-groepen deelnemen aan
ledenprijs. Jaarlijks staan er zo’n 2500
vtbKultuur-activiteiten op de agenda. Je
vindt ze op vtbkultuur.be/activiteiten.
• Je krijgt 20% korting bij de aankoop van
een Open Monumentenkaart.
• Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van
een (nieuwe) Museumpas.
• Je krijgt minstens 4 keer per jaar onze
nationale nieuwsbrief OOGwenk boordevol
culturele inspiratie in je mailbox.
• Je geniet regelmatig extra voordelen,
zoals mooie kortingen voor unieke
voorstellingen of evenementen.

Iets voor jou?
> Surf naar vtbkultuur.be/word-lid.

Museumpas

1 pas = meer dan 170
musea en tijdelijke expo’s
Bezoek een jaar lang alle deelnemende
Belgische musea. Wanneer je wil en zo vaak
je wil, voor maar 59 euro. Wie lid is van
vtbKultuur betaalt slechts 53 euro voor een
(nieuwe) museumpas. Met je museumpas kun
je de permanente tentoonstellingen van meer
dan 170 musea gratis bezoeken. Ook heel wat
tijdelijke tentoonstellingen bezichtig je gratis
of met een fikse korting. En museumpas
geeft je ook recht op 50% korting op 5
heen-en-terug-treintickets.

Hoe bestellen en gebruiken?
• Word lid van vtbKultuur.
• Vraag je persoonlijke kortingscode voor de
museumpas aan via info@vtbkultuur.be.
• Koop je museumpas online aan met je
kortingscode.
• Je ontvangt je pas met de post.
• Registreer je pas online als jouw
persoonlijke museumpas. Schrijf daarom
ook je naam en geboortedatum op je kaart.
• Aan de balie van een museum laat je je pas
scannen.
>M
 eer info: museumpas.be, vtbkultuur.be/
word-lid

Zo doe je mee
Surf naar vab.be/wedstrijd en geef het antwoord op
deze wedstrijdvraag: Welk van de onderstaande
meesterwerken is van Ensor? A. De oestereetster
B. De terugkeer C. Tuin der lusten

Nog meer Ensor?
Boek nu je overnachting en ontdek het Oostende van
James Ensor. Inbegrepen bij je overnachting via het
Ensorarrangement:
• Toegang tot het James Ensorhuis
• De digitale Ensorwandeling door de stad
• Boek ‘Oostende & Compagnie - Van Arno tot Zweig’
> Boek dit Ensorarrangement via ensorstad.be of
visitoostende.be.

Sleeping Beauty
Het ballet ‘Sleeping Beauty’ of ‘Doornroosje’, met een zwierige partituur van Tsjaikovski,
groeide uit tot een van de allerbekendste balletten uit de 19de eeuw. ‘Sleeping Beauty’ laat
dansers toe op hun hoogste niveau te dansen. Meer dan 120 artiesten, schitterende decors
en kostuums met een live symfonisch orkest zorgen voor een betoverende en spectaculaire
balletervaring voor de hele familie. Van 9 tot en met 14 maart 2021 in Concertgebouw
Brugge, Stadsschouwburg Antwerpen, Ethias Theater Hasselt en Capitole Gent.

Met vtbKultuur voordelig naar Sleeping Beauty
Zin om samen met vtbKultuur naar deze balletvoorstelling te gaan? Kijk dan op vtbKultuur.
be/nieuws bij welke groep uit jouw buurt je kunt aansluiten. Op dinsdag 9 maart trekken we
naar Brugge, op zaterdag 13 maart naar Hasselt en op zondag 14 maart naar Gent. Let op:
tickets via vtbKultuur moeten voor 27 november besteld worden.

vtbKultuur heeft zo’n 150 lokale afdelingen die
jaarlijks ongeveer 2500 activiteiten organiseren
in heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt.
Alle informatie vind je op vtbkultuur.be
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Voor meer informatie over onze afdelingswerking:
surf naar vtbkultuur.be,
mail naar info@vtbkultuur.be
of bel 03/224.10.52.
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