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PERSNOTA : le ENSORBAKEN TE OOSTENDE ?
Na de officiële opening van het Ensorjaar op 23 januari 1999 in het Museum voor Schone
Kunsten te Oostende, heeft de jonge uitgever Photo Tropic besloten om zelf een baken te
integreren te Oostende en dit gelegen langs de Albert I Promenade 66. Deze (16 de) baken
kreeg als titel mee: "James Ensor bekeken door het oog van een jonge uitgever" en is te
bezichtigen in de etalage. Het bestaat uit een compositie van 16 postkaarten formaat 10 x 15
cm, geplastificeerd en gedrukt op luxepapier. De achterzijde van de postkaarten is bedrukt in 4
talen nl. Nederlands, Frans, Engels en Duits en de set postkaarten is voorzien van een
verzamelomslag met als opdruk "James Ensor 1999". Deze unieke set kwam tot stand dankzij
de medewerking van Norbert Hostyn, conservator van het Museum, familie Antony,
kunstenaar August Michiels, fotografen Daniel de Kievith en Mike Louagie en zal te verkrijgen
zijn vanaf 20 februari. Met deze uitgifte hoopt de uitgever zijn steentje bij te dragen tot het
welslagen van het Ensorjaar. Tevens laat de uitgever weten dat bezoekers, onder begeleiding
van een gids van de gidsenkring "Lange Nelle '', een korting op de set kunnen bekomen. Dus
in elk geval de 16de baken niet vergeten! Hier vindt U de beschrijving van de lijst aangaande.
Voor meer informatie kan U steeds terecht op de volgende telefoonnummers 059 / 50 97 72 en
059 / 23 88 22 (zelfs in het weekend).

Portret van James Ensor © Photo Antony
James Ensor gefotografeerd in een spiegelbol © Photo Antony
James Ensor aan het harmonium voor het schilderij "De intrede van Christus in Brussel in 1889" © Photo Antony
James Ensor: Christus bedaart de storm, 1891 © Sabam Belgium 1999
James Ensor: Mijn dode moeder © Sabam Belgium 1999
James Ensor: Zelfportret met bloemenhoed © Sabam Belgium 1999
James Ensor: Zicht op Mariakerke © Sabam Belgium 1999
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Felix Labisse: Bonjour monsieur Ensor @ Sabam Belgium 1999
August Michiels: Keramische tegel aan het geboortehuis van James Ensor © Mike Louagie
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