
 

 

 

BESTE BEZOEKER, 

 

Laatste kans: deze tentoonstellingen wil je echt nog even meepakken!  

In Mu.ZEE Oostende loopt nog tot en met 27 november een opmerkelijke expo met 

vooral werken op papier van Joris Ghekiere, een fantastisch kunstenaar die ons veel 

te vroeg ontviel.  

En tot 13 november is er ook de tentoonstelling ‘Enter 14: Léonard Pongo –

 Primordial Earth’ te zien, een expo waarin de natuur van Democratische Republiek 

Congo centraal wordt gesteld via foto en video.  

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=e5a357005f&e=f0aee64cd2


 

TE ZIEN 
 

  

 

 

Joris Ghekiere - Reizen op papier 
| Nog tot  27.11.2022 

De tentoonstelling Joris Ghekiere, Reizen op papier is 

een prachtig reisverslag van een jonge kunstenaar, een 

woestijnzwerver met zand in de ogen. 130 werken van 

de 170, zijn werken die hij maakte tijdens zijn Azië-reis 

in 1990-1991. 

  
 

Info & Tickets 

 

 

 

Enter 14: Léonard Pongo – Primordial 
Earth 

| Nog tot 13.11.2022 

Het project ‘Primordial Earth’ van Léonard Pongo omvat 

fotografie, video en textielwerk. De video die in Mu.ZEE 

op de grond wordt geprojecteerd, toont verschillende 

natuurlandschappen in DR Congo waarin de mens 

slechts een kleine rol krijgt toebedeeld. De kunstenaar 

laat zich leiden door tradities en kosmologieën, maar 

bovenal door de kracht van de natuur. 
 

Info & Tickets 

 

 

TE DOEN 

 

 

Finissage Léonard Pongo - Congo en 
kunst  

 | Op 13.11 - om 14u  

Een geïllustreerd gesprek met aandacht voor 

engagement en restitutie. Wat met het ‘tegenbeeld.’ 

Een gesprek met onder andere Ilse Roosens, curator 

van Mu.ZEE. 

Een organisatie van Avansa. 

  
 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=0f9b4f7ff6&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=72c23ba8a0&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=b9e649ce74&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=7042371a01&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=1aff314212&e=f0aee64cd2


Info & tickets 

 

 

 

Kunstendag voor Kinderen 

| Op 20.11 

 

De hoogdag voor families @Mu.ZEE! 

Kom op deze dag proeven van verschillende zintuiglijke 

activiteiten voor families met baby's en kinderen! 

Tussen de kunstwerken kan je met het ganse gezin 

proeven van een begeleide opdracht, waar je in kleine 

groepjes geniet van kunst met een grote K. 
 

Info & tickets 

 

 

 

Finissage Joris Ghekiere 

| Op 27.11 - om 14u30 

 

Vijf maanden lang was Joris Ghekiere met “Reizen op 

papier” te gast in Mu.ZEE, vijf maanden lang genoten de 

bezoekers van een verrassende ontdekkingstocht 

doorheen zijn reisoeuvre.  

27 november is de allerlaatste dag van de 

tentoonstelling en we willen dit feestelijk afsluiten met 

een finissage.  

  
 

Info & tickets 

 

 

 

EXTRA in Mu.ZEE | BILDNIS 

 

 

BILDNIS_ontmoetingen | 06.11.2022 

On Sculpture - Heidi Ballet 

 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=c087ceec4f&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=7db6e3ac7f&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=ce2132eb10&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=f8eb75ea1e&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=19f49fa932&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=71c398a1b8&e=f0aee64cd2


Info & tickets 

 

 

We hebben je stem nodig! 

  

 

Help jij de ‘balletkostuums’ van James Ensor mee restaureren? Neem dan deel aan de 

Erfgoed Challenge. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) selecteert 

samen met het publiek een erfgoedschat die hoogdringend hulp nodig heeft. Stemmen kan 

vanaf nu tot 27 november, middernacht via deze link via www.erfgoedchallenge.be. 

 

VOLG HIER ONZE UPDATES 

@instagram.com/mu.zee/ 

& DEEL JE BEZOEK AAN Mu.ZEE MET #MUZEE 
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Contact & adres: 

info@muzee.be 

Romestraat 11 - B-8400 Oostende 

+32 (0)59 50 81 18 
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