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Beste museumvriend(in),
In dit tweede nummer van info@vsmb geven wij u een overzicht van de komende
activiteiten van onze vereniging voor de
komende maanden: een tweetal lezingen op
zondagmorgen, twee exclusieve avondbezoeken en ook een uitstap met de bus naar
enkele hoogtepunten van BEAUFORT04, de Triënnale voor
Hedendaagse Kunst aan Zee.
Ik hoop dat velen van u op dit aanbod zullen ingaan en kijk
er ook naar uit u daarop te ontmoeten.
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Een tijd terug trokken wij met een dertigtal leden van de
Vrienden naar Madrid om er ter plaatse, in het Prado de
‘ontdekking’ door Brugs museumdirecteur Manfred Sellink,
eminent Bruegelspecialist, met eigen ogen te aanschouwen:
“De wijn van het Sint Maartensfeest”, een lange tijd vermist
werk van Bruegel de Oudere. Het werd een druk kunstzinnig weekend met als hoogtepunt de privénocturne op zaal in
het Prado waar Manfred het teruggevonden werk toonde en
toelichtte. Ook burgemeester Moenaert en schepen Roose
waren van de partij.
Ik wens u een mooie en kunstzinnige lente toe.
Bertil van Outryve d'Ydewalle, voorzitter

Lezingen
Vriendenzaal van het Groeningemuseum
Dijver 12, Brugge

Dinsdag 1 mei om 10.00 u.

i.s.m. Montanus
het collegium Medico-historicum Brugense
Drs Bert Gevaert
Hominem debilem pagina nostra sapit – personen met
een mentale of fysieke beperking in de epigrammen van
Martialis(40-104n.Chr)
Dr Johan Mattelaer
Infibulatio van de voorhuid in de epigrammen van Martialis
Prof. Marc Boone, U Gent
Sodomie in het Bourgondische Brugge, de ‘prosecuting
society’ aan het werk?

Zondag 10 juni om 10.30 u.

Laurent Busine, directeur van het MAC’s Grand Hornu
en curator van de tentoonstelling op de zolder van het
Sint-Janshospitaal
Toelichting bij de tentoonstelling
“De Treurenden, tranen van Liefde”
De 15de-eeuwse albasten beeldhouwwerkjes van het grafmonument van Jan
zonder Vrees worden tijdelijk uitgeleend
door Le Musée des Beaux-Arts de Dijon.
Deze zeer fijn uitgewerkte figuren stellen allen treurende, rouwende mensen
voor. Curator Laurent Busine legt met
werken van moderne en hedendaagse
kunstenaars zoals Alberto Giacometti en
Hans-Peter Feldmann een inhoudelijke
link naar rouw, herinnering en voortleven
na de dood.
→ Opgelet deze lezing wordt in het Frans gegeven.

Exclusieve
Avondbezoeken
Sint Walburgakerk
Donderdag 26 april om 19.00 u.
Bezoek aan de tentoonstelling :

“Mariale processiebeelden uit Brugse bedehuizen”

o.l.v. Benoit Kervyn,
consulent religieus erfgoed stad Brugge
Avondbezoek aan het tweede luik van de tentoonstelling
‘Maria in beeld’ in de Walburgakerk. Hier zijn tijdelijk een
achttal aangeklede Madonna-met-Kind-beelden te zien, alle
bruiklenen van Brugse kerkfabrieken.
Alhoewel reeds in de middeleeuwen bepaalde Mariabeelden
rijke mantels kregen, dateert het volledig aankleden (met
hemd, onderkleed, kleed, mantel, muts, sluier tot schoenen)
pas vanaf de 17de eeuw tijdens de Spaanse overheersing.
Dergelijke devotiebeelden werden/worden meegedragen in
processies.

Garemijnzaal van het Brugse Belfort
Woensdag 9 mei van 17.00 tot 19.00 u.
Bezoek aan “Kamarama”
Van begin mei tot eind juli loopt in Brugge
het festival “Kamarama” met Kamagurka
als curator. Zelf gaat hij aan de slag in het
Arentshuis maar in het Belfort komt er een
tentoonstelling van kunstenaars die hem
inspireren of hebben beïnvloed. Hij houdt
ervan om oudere en eigentijdse kunst met
elkaar te combineren. Ook internationale
verbanden en het gebruik van digitale media
in de kunst fascineren hem.
Exclusief voor onze leden komt de schilder, tekenaar en
stand-up comedian hier zelf toelichting geven bij zijn eigenzinnige keuze.
Het Arentshuis – dat u op een ander moment kan bezoeken
- wordt een levend atelier waar hij nieuw werk van zichzelf
presenteert en waar hij ook af en toe met andere kunstenaars, zoals Stephen Tunney, Kati Heck en David Bade een
nieuw werk zal creëren.

Excursie

Colofon

Dinsdag 19 juni 13.00 u.

info@vsmb is een driemaandelijks informatieblad uitgegeven
door "De Vrienden van de Stedelijke Musea te Brugge, vzw."

Beelden van Beaufort04

Verantwoordelijke uitgever:
Bertil van Outryve d’Ydewalle
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8000 Brugge

Correspondentieadres:
VSMB
Dijver 12
8000 Brugge
Met de bus en onder deskundige gidsbegeleiding rijden we
langs de toppers van deze 4de Triënnale voor Hedendaagse
kunst: we stoppen en krijgen uitleg bij de monumentale installaties en intrigerende werken die hier mooi ingebed liggen
aan het Noordzeestrand.
Een must voor iedere ware ku(n)stliefhebber!
Prijs: 20 €/pp: bus + gidsvergoeding
Inschrijven door storting vóór 13 mei met code vsmb-lidnummer + BEAUFORT. Opgelet beperkt aantal deelnemers
(bus!), dus snel inschrijven.
Vertrek om 13.00 u. (stipt !) aan de Magdalenaparking (SintLodewijkscollege) Brugge.
Terug in Brugge omstreeks 19.00 u.
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openingsuren secretariaat:
ma, di, wo & vr
10.00 u tot 12.00 u

Ledenbijdragen:
Jeugdlid (-18 j)
Individueel lid
Lid met partner
Steunend lid
Beschermend lid

10 EURO
28 EURO
36 EURO
65 EURO
150 EURO
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