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Beste Museumvriend(in),
Ik ben een tevreden, ja fiere voorzitter. Niet
alleen betaalde u vlot de lidmaatschapsbijdrage begin dit jaar (al dan niet na een kleine
reminder ) maar kon onze vereniging ook
het ledenaantal op peil houden. Midden juni
klokten we af op 1350 leden. Af en toe haakt wel iemand
af, wegens hoge leeftijd of verhuis, maar dank zij onze dagelijkse werving aan de info-balie, kennismakingspakketten
via het secretariaat of reclame bij de lezingen komen er ook
regelmatig nieuwe leden bij. Dat is al bij al een goede zaak
in een tijd waarin vele verenigingen hun ledenaantal zien
slinken. Ook krijgen we af en toe via onze trouwe leden een
hint naar nieuwe potentiële Vrienden die we dan met goed
gevolg kunnen aanschrijven. We zijn u allen daarvoor zeer
erkentelijk.
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Deze nieuwsbrief valt bij u op de bus vlak voor de vakantie.
U vindt er een aanbod van twee vroege najaarsactiviteiten
waarop we u verwachten.
Misschien staan de valiezen al klaar voor een deugddoende
vakantie in binnen- of buitenland. In dat geval wens ik u een
fijne tijd toe. Wanneer u thuis blijft kan ik u opnieuw onze
Brugse musea aanraden voor een bezoek. Er zijn wat interessante kleinere tentoonstellingen en nieuwe opstellingen
die u zeker zullen boeien. Op https://bezoekers.brugge.be/
musea-2 vindt u alle informatie. Voor onze leden is de toegang steeds gratis…
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter

Lezing
Vriendenzaal van het Groeningemuseum
Dijver 12, Brugge
Zondag 28 september om 10.30 u.

Virginie D’haene
Wet. Medewerker Groeningemuseum
Virtuoos Maniërisme. Prenten van Hendrick Goltzius en
tijdgenoten uit het Groeningemuseum
Inleiding bij de tentoonstelling die onder dezelfde titel loopt
in het Arentshuis van 21 juli tot 19 oktober 2014.
In deze tentoonstelling staan de
prenten van Hendrick Goltzius
(1558-1671) centraal, één van de
spilfiguren van het noordelijke maniërisme.
Tekenaar, graveur en schilder
Hendrick Goltzius werd geboren in
het Duitse Mülbracht (nu Brachtam-Niederrhein). In 1577 volgde
hij zijn leermeester, de drukker
Dirck Volkertsz. Coornhert, naar
Haarlem. Goltzius introduceerde
– samen met andere Haarlemse
kunstenaars onder wie Karel van Mander en Cornelis Cornelisz. van Haarlem – het maniërisme in Nederland. Die stijl
is in hun werk te herkennen aan ingewikkelde composities
en figuren met overdreven gedraaide lichamen en relatief
kleine hoofden. Deze stijl was populair in de late 16de en
vroege 17de eeuw. In zijn eigen tijd al stond Goltzius internationaal bekend vanwege zijn technisch uiterst knappe
gravures. Goltzius’ virtuoze, ‘zwellende’ graveerlijnen en
indrukwekkende michelangeske figuren inspireerden tal van
kunstenaars, onder wie Rubens.

Te noteren data:
In het kader van de tentoonstellingen omtrent de
Groote Oorlog in de Brugse Stadshallen (van 14
oktober 2014 tot 22 februari 2015) organiseren we
dit najaar nog 2 lezingen:
- zondag 19 oktober :
Sophie de Schaepdrijver
- zondag 16 november : Carl De Keyzer
Meer informatie volgt in ons volgend nummer

Bezoek
Recente aanwinsten en nieuwe langdurige bruiklenen in het Groeningemuseum.
De tijd dat musea jarenlang dezelfde opstelling aanhielden
is voorbij. Het Groeningemuseum gaat op een flexibele en
dynamische manier om met haar verzameling die ze toegankelijk maakt door wisselende collectiepresentaties in de
kabinetten of in het Arentshuis. Ook heel wat interessante
stukken die zich door plaatsgebrek in de depots bevinden
kunnen op die manier aan het publiek worden getoond.
Tijdens de vakantiemaanden loopt in de kabinetten een tijdelijke tentoonstelling waar recente aanwinsten te zien zijn
die geconfronteerd worden met werken uit de vaste verzameling. Maar ook tussen de klassieke topstukken worden
af en toe langdurige bruiklenen uit tijdelijk gesloten musea
of privécollecties opgehangen die een interessante dialoog
aangaan met de eigen werken. Gelegenheid te over dus
om een kleine, atypische rondleiding door het museum te
organiseren… We houden natuurlijk ook even halt bij het met
steun van de Vrienden net aangekocht werk van Kinsoen.
Exclusief geleid Vriendenbezoek
Donderdag 28 augustus om 9.30 u/11.00 u/14.00u & 15.30 u
Zaterdag 30 augustus om 14.00 u & 15.30 u
Reserveren noodzakelijk op het secretariaat via mail of telefoon (max. 15 personen/groep)
Afspraak: aan de Vriendenbalie in het Groeningemuseum.

De Vrienden kopen een schilderij
Op Pinkstermaandagavond 9 juni werd het met de financiële steun van de Vrienden aangekochte schilderij van de
Brugse neoclassicist Kinsoen door voorzitter Bertil van Outryve officieel aan de Musea en Stad Brugge overhandigd in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze bijzondere
begunstigers (wiens logo’s de achterkant van onze publicaties sieren).
Adjunct-conservator
Laurence Van Kerkhoven gaf duiding
bij de carrière van
Kinsoen en plaatste
het werk in de evolutie die de kunstenaar
doormaakte toen hij
van Brugge en Gent
naar Parijs verkaste
waar hij al snel een grote opgang kende en er met succes
de elkaar opvolgende regimes ‘overleefde’.
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Burgemeester Renaat Landuyt dankte
in naam van de Stad
onze vereniging
voor deze mooie
aanwinst waardoor
het Groeningemuseum nu zeven significante werken van
de Brugse meester
bezit die een goed overzicht geven van de evolutie die hij
doormaakte en eveneens aantonen waarom hij daar in Parijs
zo’n succesvol schilder was.

openingsuren secretariaat:
ma, di, wo & vr
10.00 u tot 12.00 u

Een receptie in de Vriendenzaal rondde deze geslaagde
avond af.

Onze bankrekening:

info@vsmb.be
www.vsmb.be
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