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Beste Museumvriend(in)
Ik was aangenaam verrast door de grote
opkomst bij onze voorjaarslezingen waarop
we eveneens heel wat nieuwe leden konden
verwelkomen. Het blijkt een succesformule
te zijn: kwaliteitsvolle conferences omtrent activiteiten in onze
musea met voor de aanwezigen nadien de kans om wat na
te praten bij een aperitiefje.
De volgende maanden krijgt u het vervolg van de lezingenreeks in het kader van de wondermooie tentoonstelling
“Liefde & Devotie” in het Gruuthusemuseum.
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Begin mei gaat in het Groeningemuseum de expositie “Fabienne Verdier. Hommage aan de Vlaamse meesters” van
start: een maand later komt de kunstenares zelf ons vertellen over haar fascinatie voor de Vlaamse primitieven en hun
invloed op haar eigen werk.
We gaan ook in op de uitnodiging van de Vrienden van het
MSK Gent om hun boeiende voorjaarsexpositie rond Belgisch Modernisme te bezoeken.
De uitstap naar het Louvre Lens hebben we moeten uitstellen
tot na de grote vakantie: vroeger reserveren bleek niet mogelijk door de grote belangstelling voor het nieuwe museum.
Voordeel is dat we op die manier ook de tijdelijke expositie
“Rubens en Europa” kunnen meepikken.
Een mooi en ambitieus programma zo lijkt mij. Ik hoop u allen
talrijk op deze activiteiten te mogen verwelkomen.
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter

Lezingen
in het kader van “Liefde & Devotie”
in het Gruuthusemuseum nog tot 23 juni 2013
Vriendenzaal van het Groeningemuseum
Dijver 12, Brugge

Zondag 26 mei om 10.30 u.
Dr. Noël Geirnaert, hoofdarchivaris Stad Brugge
Op zoek naar Egidius. De maatschappelijke situering van
de teksten in het  zgn.  'Gruuthusehandschrift'
Dankzij enkele schaarse vermeldingen en verwijzingen in
de teksten van het Gruuthusehandschrift is het mogelijk
het document te situeren in de Brugse maatschappij van
rond 1400.  De sociale context  van het handschrift en de
verbanden met enkele opmerkelijke Bruggelingen uit die tijd
komen aan bod.

Zondag 16 juni om 10.30 u.
Kalligraaf Brody Neuenschwander
& Componist Jeroen D'hoe
In deze lezing zullen de twee artiesten het hebben over
hun creatief partnerschap. Met video en geluidsfragmenten,
schetsen en beelden zullen ze enkele van de verrukkingen
en hindernissen van hun tandem illustreren.
Hun nieuwe audiovisuele installatie “A Chair - An Empty
Room” (2013) creëert een poëtische dialoog tussen middeleeuwse en hedendaagse culturen, tussen de tekst, “Ghenaden lieve vrouwe mijn”, uit het Gruuthusehandschrift en
Neuenschwanders meditatief antwoord hierop.

Bezoek
Woensdag 22 mei om 13.45 u

(afspraak in de inkomhall van het MSK Gent (Citadelpark)

Koepel-Bezoek MSK Gent
De koepelvrienden van MSK Gent nodigen ons uit voor een
bezoek aan de tentoonstelling “Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa (1912-1930)”
De tentoonstelling focust op de diverse uitingen van abstractie waar Belgische kunstenaars zich voor korte of langere tijd lieten op voorstaan. Om de Belgische historische
avant-garde te illustreren komen naast beeldende kunst ook
architectuur, toegepaste kunst, typografie, fotografie, film,
muziek, literatuur en theater aan bod.
Wie dat wil kan in de voormiddag op eigen houtje de tentoonstelling EMBLEMATIC bezoeken in het SMAK. Het museum
toont collectiestukken die gemaakt zijn in de decennia die
aansluiten op het vroege modernisme. Het museum dook in
zijn collectie en toont dertien ensembles van kunstenaars:
Joseph Beuys, Panamarenko, Leo Copers, Mark Manders,  
François Morellet, Thomas Schütte, Dennis Oppenheim,
Marcel Broodthaers, Berlinde de Bruyckere, Thierry De
Cordier, Raoul De Keyser, Jan Fabre en Michaël Borremans
Inschrijven noodzakelijk vóór 10 mei via mail of brief op
ons secretariaat.

Uitstap
Woensdag 11 september om 12.30 u stipt
Naar het Louvre Lens
Het Louvre Lens biedt een volkomen nieuwe presentatie van
de collecties van het grootste museum ter wereld en neemt
de bezoeker mee van 3500 jaar voor Christus tot en met de
19e eeuw via 205 kunstwerken in de Galerie du Temps. Op
een unieke manier zijn de kunstwerken in een grote hal van
3000 m² geplaatst en de weerspiegeling hiervan in de muren
van aluminium maken het geheel nog indrukwekkender.
In de Galerie des Expositions temporaires loopt dan een
tijdelijke tentoonstelling  ‘Rubens en Europa’ die we eveneens bezoeken.
Prijs 30 €: busreis, reservatie en toegangsgelden. Vertrek
om 12.30 u (stipt !) aan de Magdalenaparking Brugge (SintLodewijkscollege). Terug om 19 u.
Opgelet: aantal deelnemers beperkt tot 40 !
Inschrijven door storting vóór 1 juni met code vsmblidnummer + LENS. Begin september krijgt u nog een
bevestiging/herinnering met de definitieve afspraak.

Lezing

Colofon

Zondag 9 juni om 10.30 u.

info@vsmb is een driemaandelijks informatieblad uitgegeven
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Vriendenzaal van het Groeningemuseum
Dijver 12, Brugge

Fabienne Verdier
“Hommage aan de Vlaamse meesters”
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In het kader van de tentoonstelling in het
Groeningemuseum & Sint-Janshospitaal
van 4 mei tot 25 augustus 2013
Fabienne Verdier (°1962, Parijs) verdiepte zich jarenlang in
de werken van Jan van Eyck,
Hans Memling, Rogier van der
Weyden, Hugo van der Goes en
Simon Marmion uit de collecties
van het Groeningemuseum. Ze
raakte gefascineerd door de buitengewone kleurschakeringen en
de spiritualiteit van de Vlaamse
primitieven en poogde ook te achterhalen waarom deze 15de- en
16de-eeuwse werken nog steeds
zo actueel zijn. Verdier brengt met haar inktwerken, tekeningen en monumentale schilderijen een hommage aan de
Vlaamse meesters.
(Opgelet: deze lezing wordt in het Frans gegeven)
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