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voorSTELLInG  –  TEnToonSTELLInG

Het boek Woorden zijn vensters op vele einders en de verzamelalbums worden voorgesteld op zaterdag 4 december 2010 om 15 uur 
in ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13 te Aalst.

Muzikale intermezzi : Paul de Wilde (cello) | Pascal Podevyn (gitaar).
U wordt van harte op de presentatie uitgenodigd.

De tentoonstelling geeft een overzicht van de bundels, kunstuitgaven en bibliofiele edities die tussen 1946 en vandaag 
rond het werk van Firmin van der Poorten zijn verschenen, belicht de tijdschriften waar hij heeft aan meegewerkt 
en toont een unieke verzameling prenten geïnspireerd op de grote thema’s uit zijn werk.

De tentoonstelling (4-23 december 2010) kwam tot stand in samenwerking met het Stadsbestuur van Aalst en is vrij toegankelijk.

openingsuren ’t gasthuys - stedelijk MuseuM aalst

dinsdag tot vrijdag : van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

zaterdag en zondag : van 14 tot 18 uur

gesloten op Maandag.



KUnSTboEK

Bij dit kunstevenement behoort de prachtige uitgave Woorden zijn vensters op vele einders, een boekwerk in vierkleurendruk 
waarin alle werken van de deelnemende kunstenaars staan afgebeeld. Bovendien is hierin de complete reeks lyrische teksten 
opgenomen waarop de kunstenaars zich konden inspireren. Met bijdragen van Hans Borghmans, Luc Geeroms, Conservator 
’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst, en Jean-Paul van der Poorten. Het boek kan worden besteld d.m.v. de bijgevoegde kaart en 
afgehaald in ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13 te Aalst op zaterdag 4 december 2010 om 15 uur of tijdens 
de tentoonstellingsdagen.

GeGevens   Formaat : 21 cm (H) x 24 cm (B)  |  Ruim 150 bladzijden   
 Gedrukt in vierkleurendruk op maco mat, 170 g  |  Ingebonden in hardcover  
 Verschijningsdatum : 4 december 2010  |  Intekenprijs : € 30 (€ 35 bij toezending)

samenstellinG   Jean-Paul van der Poorten

vErZAMELALbUMS 

Rond de grote thema’s uit het werk van Firmin van der Poorten werd een suite verzamelalbums gerealiseerd met lyrische teksten 
en prenten (etsen, zeefdrukken, linosneden, litho’s, gemengde techniek).

GeGevens   Formaat albums : 54 cm (H) x 42 cm (B).
 Frontispice en gedichten uitgevoerd in zeefdruk door André Berner.

WOORDEN ZIJN VENSTERS OP VELE EINDERS

EEn InITIATIEF ronD LETTErEn En bEELDEnDE KUnST

Van 4 tot 23 december 2010 wordt in ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst 
het kunstevenement Woorden zijn vensters op vele einders gerealiseerd. 
Dit initiatief legt een link tussen letteren en beeldende kunst. 

Vijfenzestig kunstenaars die prominent aanwezig zijn op de nationale kunstscène, 
wier werk zich onderscheidt door een grote oorspronkelijkheid, vinding en 
expressieve kracht, werkten hieraan mee. Zij lieten zich inspireren door lyrische 
teksten, geselecteerd uit het werk van Firmin van der Poorten, die hen als 
richtsnoer werden aangereikt.  

Firmin van der Poorten (1921) was jarenlang de bezieler en drijvende kracht 
van het literair tijdschrift Nieuwe Stemmen (1944-1978) waarin o.m. Paul Snoek 
en Ward Ruyslinck debuteerden. Hij schreef poëzie, dramatische teksten, korte 
verhalen en novellen, polemische stukken, kritische overzichten, aforismen en 
luisterspelen. De onderwerpen die F. van der Poorten aansnijdt gaan meestal over 
mens en tijd, de vluchtigheid en de vergankelijkheid van alles en uiteraard liefde 
en dood. Een ander aspect van zijn poëtica is de verbondenheid met de natuur en 
de seizoenen.

Door de vrije visie op het woord heeft elke kunstenaar met zijn inbreng een venster 
geopend op zijn binnenwereld.


