vzw HET SPILLIAERT HUIS - Oud Vliegveld 10, 8400 Oostende
www.hetspilliaerthuis.be

De geheimzinnige stad.
Het Oostende van Léon Spilliaert
23 juni 2018 – 13 oktober 2018
In de zomertentoonstelling van Het Spilliaert Huis komt een minder geïllustreerd thema
in het werk van de kunstenaar aan bod, namelijk de zeer persoonlijke blik die Spilliaert
gedurende meer dan 25 jaar werpte op zijn onmiddellijk leefomgeving: de prachtige en
architecturaal hoogstaande en modieuse badstad Oostende, naast het leven
van de bedrijvige vissershaven en zijn bevolking.
Ontdek minder bekend werk te uit talrijke privé verzamelingen uit binnen- en
buitenland, waarvan 17 werken nooit eerder werden tentoongesteld.
SPILLIAERT EN OOSTENDE
Als jonge kunstenaar liet Léon Spilliaert zich zonder twijfel inspireren door de
diversiteit van zijn geboortestad. Oostende, een stad aan de kust, een belangrijke haven,
maar eveneens een mondaine badplaats ! Overdag wandelde hij rusteloos langs de
lanen en parken, ‘s nacht flaneerde hij op de dijk en in de koninklijke galerijen. Veel
liever verkoos hij de stad te verkennen buiten het druk seizoen, wanneer hij
geborgenheid zocht in de verlaten straten en wijken die beantwoorden aan zijn drang
naar melancholie en eenzaamheid.
Met een indringende blik observeerde hij, als gedreven kunstenaar, in talrijke versies,
deze plaatsen waar bedrijvigheid en industrie wemelden : in de vissershaven, op de
handelskaaien, rond het maritiem station en de vuurtoren, in de achtertuinen en
boomgaarden maar ook in de kleine bedrijven, nu meestal teloorgegaan. Met een zeer
originele en persoonlijke toets borstelde hij de veranderingen van atmosfeer en de
urbanistische ontwikkeling. Doorheen de jaren evolueerde zijn composities. Nu eens
onderhevig aan een meer expressieve of geconstrueerde stijl, dan weer doordrongen
van fantasie en surrealistische atmosfeer.
De tentoonstelling nodigt de bezoeker uit om samen met de kunstenaar tussen 1904 en
1926, langs dijk en strand, langs lanen en parken, langs vissershaven en handelsdokken
te flaneren en dank zij een uitzonderlijke keuze vintage postkaarten te herontdekken
hoe het Oostende van vroeger uitzonderlijk architecturaal uitdagend en stijlvol
overkwam.
Anne Adriaens-Pannier
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HET SPILLIAERT HUIS VZW
De missie van Het Spilliaert Huis is mensen met het oeuvre van Léon Spilliaert te laten
kennismaken en te verbinden. Het richt zich tot een breed publiek en wil een
belangrijke rol spelen in een betere ontsluiting en kennis van het werk van de
kunstenaar.
Als monografisch kunsthuis brengt Het Spilliaert Huis jaarlijks tentoonstellingen en
biedt het zich aan als de thuishaven voor wetenschappelijk onderzoek over de
kunstenaar, zijn oeuvre en zijn wereld. De tentoonstellingen worden steeds
samengesteld met een selectie uitgelezen stukken uit privéverzamelingen.
Rotonde West – Thermae Palace
Koningin Astridlaan, 7
8400 OOSTENDE
Openingsuren :
Tijdens de schoolvakanties dagelijks van 11 u – 17 u
Buiten schoolvakantie op zaterdag en zondag van 11 u – 17 u
Toegangsprijzen :
Volwassenen : € 5 / Senioren € 4 / Jongeren tot 18 jaar € 1
Kinderen tot 12 jaar gratis / Studenten € 4
SPONSORS

OOSTENDSE MUSEUMNOCTURNES
Met de Oostendse Museumnocturnes opent Het Spilliaert Huis op zaterdag 31 augustus
gratis van 18 u tot 22 u. Voor het volledige programma: www.uitinoostende.be of
dienst Cultuur 059 25 88 20
COMBINEER
Met een bezoek aan de Venetiaans Gaanderijen De gehavende stad, 1945-1958. De
wederopbouw van Oostende tot 29 september.
Met een bezoek aan Mu.ZEE: Jan Kempenaars – Koloniale Monumenten tot 13 oktober
en Pascale Marthine Tayou – TORNADO tot 1 september.
CONTACT
Julie Lesenne - 0490 39 17 20 - Info@hetspilliaerthuis.info
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KUNSTWERKEN IN DE TENTOONSTELLING

Léon Spilliaert, Gevels in de nacht (1926-1927)
Aquarel, Oost-Indische inkt, penseel, gouache op papier, 680 x 890 mm

Léon Spilliaert, De Koninginnelaan bij het Maria-Hendrikapark , Oostende, 1909
Gewassen Oost-Indische inkt, penseel, aquarel, kleurpotlood op papier, 485 x 632 mm
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Léon Spilliaert, Maria-Hendrikapark en watertoren in Oostende, 1917
Oost-Indische inkt, penseel, pen, aquarel, potlood op papier, 348 mm x 245mm

Campagnebeeld: Léon Spilliaert, De preekstoel in Oostende, 1930
Oost-Indische inkt, penseel, potlood, aquarel, gouache, kleurpotlood, pastel op karton, 680
mm x 882 mm

Het Spilliaert Huis
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