
 

ENSOR EN SPILLIAERT MUSEUMVLEUGEL 

Twee Grootmeesters van Oostende 

James Ensor en Léon Spilliaert vinden een nieuwe hedendaagse ‘thuis’ in eigen stad.  Vanaf 

het einde van deze maand zijn de twee grootmeesters van Oostende permanent terug te vinden in 
een nieuwe museumvleugel. Mu.ZEE maakt als kunstenmuseum de verbinding tussen moderne 

en hedendaagse kunst, en eert twee grootmeesters van  de 19e en 20e eeuw.  

Oostende inspireerde beide kunstenaars. James Ensor hield van zijn Oostende: de stad was zijn 

muze en inspiratiebron.  Hij hield van de stad met de vele mensen, de onstuimige Noordzee, het 

licht, het carnaval dat jaarlijks de straten kleurde…  Ook Léon Spilliaert, twintig jaar jonger dan 
Ensor,  heeft zijn naam aan de Koningin der Badsteden gelinkt.  Zijn nachtelijke zwerftochten 

doorheen de stad en de lange wandelingen langs het strand zetten hem aan tot het creëren van 

zijn meest beroemde werken: donker  en mysterieus! Alhoewel Ensor en Spilliaert heel 

verschillend waren als kunstenaars worden hun namen vaak in een adem vernoemd.   

In Twee grootmeesters van Oostende wil Mu.ZEE  in de eerste plaats de topstukken uit de collecties 
van de Stad Oostende en de Provincie West-Vlaanderen laten spreken. Achter elk kunstwerk of 

archiefdocument schuilt een resem aan kleine en grote verhalen die ons mee voeren naar het 

Oostende van toen, weerspiegeld in het Oostende van vandaag en vice versa. Spilliaert en Ensor 

zijn hedendaagse kunstenaars: hun blik en commentaar op de samenleving zijn meer dan actueel. 

Niet alleen het leven en werk van de twee grootmeesters is te zien, maar we ontmoeten er tal van 
andere gekende en minder gekende tijdsgenoten waaronder Eugène Demolder, Mariette Hannon-

Rousseau, Willy Finch, Emile Verhaeren, Henri Vandeputte, Emma Lambotte, Edmond Deman, 



Paul-Gustave Van Hecke, Théodore Hannon, Stefan Zweig, … allen samen maken ze het verhaal 

van de twee grootmeesters want een kunstenaar staat nooit alleen! 

De nieuwe museumvleugel zet niet allen de twee grootmeesters van Oostende in het daglicht, 

maar brengt indirect ook een eerbetoon aan de Oostendse cineast Henri Storck en fotograaf 
Maurice Antony. Vier grootmeesters en één meesteres, Oostende, tot op heden de eigenzinnigste 

kunstkoningin der badsteden. 

Meer dan 100 kunstwerken zijn te zien in een  nieuwe museumvleugel.  De nieuwe 

museumruimte van om en bij de 1.000 m²  is volledig hertekend en aangepast aan het verhaal van 

Ensor en Spilliaert. Mu.ZEE draagt zorg voor de grootste Spilliaert-collectie in Europa; sinds de 
tentoonstellingen in Brussel en Oostende in de jaren 1990, is hij bekend bij een breder publiek en 

binnenkort opent op een steenworp van Mu.ZEE het Spilliaerthuis, een privé-initiatief waarnaar 

wordt uitgekeken; Ensor is met een aanzienlijke collectie schilderijen en volledige 

grafiekverzameling vertegenwoordigd in Mu.ZEE en uniek ter wereld is de link met ‘zijn’ 

Ensorhuis, de woonplaats van de meester tot aan zijn dood in 1949 op enkele kilometers van het 
museum.                                                                                                                                          

Het Ensorhuis, eigendom van de stad Oostende, werd in 2008 samen met het Permekemuseum 

in Jabbeke,  een van de satellietmusea van Mu.ZEE. Sinds de aansluiting stijgt het bezoekersaantal 

gestaag: in 2009 ontving het Ensorhuis 13.368 bezoekers uit binnen – en buitenland, in 2015 is 

dit 23.288 geworden.  De interesse voor het leven en werk van James Ensor is groot: sinds 2000 
duikt zijn naam op in verschillende collectieve tentoonstellingen en is hij minstens één keer per 

jaar het onderwerp van een retrospectieve of grote tentoonstelling. Het MOMA en Musée 

d’Orsay wijdden beide een tentoonstelling aan hem naar aanleiding van de 60e verjaardag van zijn 

overlijden (2009-2010), en in 2010 organiseerde Mu.ZEE Bij Ensor op bezoek. Dit najaar opent 

in the Royal Academy of Arts in Londen de tentoonstelling ‘James Ensor by Luc 

Tuymans’  (29/10/2016). Mu.ZEE zal het “Zelfportret met bloemenhoed” als ambassadeur in 

bruikleen geven. 

Een bezoekersgids De twee grootmeesters van Oosteinde verschijnt  in 4 talen (€5).  Mu.ZEE wil de 

twee grootmeesters ook voorstellen aan jongeren, leerlingen en gezinnen: dit doet ze via een 

gezinsboekje, lesmappen voor leerkrachten en leerlingen en opdrachtenblaadjes.  Ook een app en 
andere digitale toepassingen worden uitgewerkt tegen 1 juli.  

James Ensor en Léon Spilliaert vormen meer dan ooit het gezicht van Oostende en blijven 100 

jaar na hun geboorte brandend actueel!  

  



Praktisch 

Mu.ZEE                                                                                                                                                                
Romestraat 11                                                                                                                                                                      
B-8400 Oostende                                                                                                                
www.muzee.beinfo@muzee.be 

10 -18 uur                                                                                                                                                                 
Gesloten op maandag, 25/12 en 1/1 

Tickets                                                                                                                                                            
€9 individueel                                                                                                                                       
€7,5 55+, groepen vanaf 15 personen                                                                                                                
€1  13-26 jaar Gratis < 12  

Rondleidingen                                                                                                                                                
€60 gids – Nl,F, E, D, - max. 25 pers.                                                                                                        
Uitsluitend te reserveren via T+ 32 (0)59 24 21 91 / info@muzee.be 

Persmateriaal  

Via www.muzee.be                                                                                                                                              
Login:pers                                                                                                                                                 
Wachtwoord:p!rs                                                                                                                                              
Alle werken: ©SABAM Brussel 2016 

Contact: pers@muzee.be ( Inge Busschaert / Colette Castermans) 

Met dank aan: 

Provincie West-Vlaanderen, Stad Oostende, Vlaamse Gemeenschap-Cultuur, H ART, Klara, 
Comitee Mu.ZEE, mu-zee-um, 
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