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Het schilderij ontkleedt zich. 
Het ontdoet zich. 
Het mediteert. 
Het laat zijn eigengereide naaktheid zien. 
Het schilderij niet als een voorstelling, niet als een symbool, 
niet als een venster op de werkelijkheid. 
Het schilderij dat zich bezint over zijn eigen werkelijkheid, 
dat zijn plaats in de ruimte aftast, dat mijmert over zijn
ontstaan. Ook niet het louter schilderen over het schilderen, 
maar de werkelijkheid van het schilderij beleven in het
schilderen : overwogen en toch intuïtief. 
Puur schilderen. Zonder illusoire dieptewerking. De diepte 
van het schilderen uit de wezenlijke vlakheid van het schilderij
halen , uit de vergeestelijking of de sensualiteit van de materie, 
uit de grond van de textuur. 
Zichzelf wegschilderen in de schemerige , zompige ,klonterige
en soms rauwe verfopbreng , in de gelaagde factuur , in de
felheid of gedemptheid van de kleur. 
Het schilderij als een beschouwing waarin men verdwijnt , als 
een vereenzelviging met het alles en het niets. 

* * *
 *  * 

Het mysterie van het schilderij schuilt in het ondefinieerbare
dat tactiel en toch ongrijpbaar is. 

   



*****

Het schilderij dat zich als een ding los van de muur in de
ruimte openbaart. 
In 1966 presenteerde Raoul De Keyser een schilderij in de
vorm van een linnen doos op zijn tentoonstelling in de galerie
“ Les Contemporains ” te Brussel. 
Over een balkvormig spieraam met een hoogte van 120 cm
bij een breedte van 150 cm en een diepte van 25 cm was linnen
gespannen. Het verpakken van het raam met schilderslinnen
werd zichtbaar gelaten door het snelle onregelmatige snijden 
van het doek en tevens door de nietjes ( die het vasthechtten)
niet te camoufleren. Ook de beschildering werkte mee om het 
geheel als een zelfstandig ding te doen spreken. De verf was
vrij dun aangebracht. Zowel de richting van de kwaststreken
als de drager waren zichtbaar in het eindresultaat betrokken. 
Voor circa 75% was de doos geel , terwijl ze aan de zijkant
door een zerp groen was ingepakt . In dit groen slingerde
over de vorm van dit schilderij-object heen een tuinslangetje
dat als enig nog herkenbaar beeld elke perspectiefsuggestie
negeerde . Op die manier maakte De Keyser ons duidelijk dat 
een schilderij een voorwerp is met een eigen diepte en dat het 
beeld en de kleurgeving aan deze intrinsieke werkelijkheid niet
kunnen ontsnappen. 
Later kregen zijn linnen dozen een nog strakkere gestalte en 
ontstonden zijn “slices”, smalle tegen de muur leunende met
doek bespannen spieramen die uit de zijkanten van de linnen
dozen lijken bevrijd . 

   * * * 
    * * 

De kalklijnen van Raoul De Keyser. 
Vanuit zijn atelier observeerde hij de terreinverzorger op het
voetbalveld van S.K. Deinze : hoe hij met kalk op het gras
witte lijnen trok en een hoekschoppunt markeerde. 



Het hoekschoppunt werd een hoek van of op het van 
groen doordrenkte doek van het schilderij. Hij voelde 
het wit van de kalk in het wit van de verf . De witte 
lijnen werden autonome plastische elementen , ze kregen 
een eigen fysiek bestaan , verzonken in de verflaag , op – 
doemend en weer onderduikend in de gelaagdheid van 
de schildering. 

   * * * 
    * * 

In mijn verbeelding zie ik Jan Schoonhoven na zijn werk-
uren bij de PTT aan de keukentafel zijn witte reliëfs ver-
vaardigen. Ook uit het opbrengen van witte verf blijkt het 
handwerk , het enigszins zo accuraat mogelijk onhandig 
geschilderde wit over de onregelmatige gelijkmatigheid van 
de hokjes, over de schuine binnenvlakjes van de vierkanten, 
over de dakjes van golfkarton. 
De poëzie van ordeloze orde , van systematiek. 
Het neutrale wit dat van een intuïtieve betrokkenheid getuigt. 

   * * * 
    * * 

De reliëfs van Amédée Cortier zijn het resultaat van zijn stre-
ven om de kleur een zo groot mogelijke autonomie te geven. 
Zelf zei hij hieromtrent : “ Ik wil de kleur zo rein en zo intens
maken dat de toeschouwer als het ware genoeg heeft aan de 
kleur alleen. Die reinheid en intensiteit van de kleur probeer ik 
te bereiken door de verf zo immaterieel te maken dat de kleur 
volledig op zichzelf komt te staan, dat ze als het 
ware een autonoom geestelijk object wordt .” 
De ervaring van zijn kleurreliëfs probeerde ik in een gedicht 
te vatten : 



Kleur en rand  
geven , geen grens, een binnen-
kant , een hoek. 
De hoeken van een kleur
schaven als van een ding
dat glad gelakt nog handwerk
voelt

de louterheid van 
het rood
       het blauw
        het zwart
hoe onlesbaar onvervuld
geeft afgewogen hij reliëf
aan hun verzadiging

Het werk van Amédée Cortier is veel meer verwant aan 
dat van Elsworth Kelly dan aan de kunst van Europese
geometrische abstracten. Het wou los van elke gesloten 
en afgemeten compositie één worden met de muur. 
In dit verband denk ik aan zijn uitspraak : “ De muren 
moeten schilderijen worden.” 

   * * * 
    * * 

Kunstenaars als André Buellens, Marthe Wéry, Amédée
Cortier zijn moeilijk , zo niet onmogelijk , te categoriseren. 
In hun kunst hebben ze raakpunten met het constructivisme, 
met de minimal art, met de hard edge of met de colourfield
painting, maar bovenal zijn ze heel vrij bezig met hun eigen-
zinnige beeldende taal. Hun inhoud vinden ze in de zoek – 
tocht naar de fundamenten van het schilderij. Hierbij zijn 
ze nooit doctrinair fundamentalistisch. Elke eenzijdigheid 
is hen vreemd. 

   * * * 
    * * 



De kunst van Marthe Wéry wil zich één voelen met de
architectuur. Haar werk dringt zich niet op , het is van een 
intense nederigheid die het lagere met het hogere verbindt, 
het concrete met het abstracte. 
Ooit integreerde ze haar kleurpanelen in de abdij van 
Tournus. Ze lagen er op schragen : vlak of licht hellend, 
ingetogen, van een bijna mystieke bezinning in de Romaanse 
soberheid van het refectorium. Ze schiepen een verstilling
in de vasten van hun kleuren. 

   * * * 
    * * 

Schildert Marthe Wéry het verstrijken van de tijd , het 
verglijden van het licht in het aanschijn van het verganke-
lijke ?

   * * * 
    * * 

Schept André Beullens binnen de meetkundige zones van 
zijn schilderijen het vibreren van het licht ? 
In de geometrie van rechtstandige banen krijgt zijn kleur-
geving een atmosferische of zuiver optische zelfstandigheid. 
Niet zelden hangt ze als een mijmerende waas over het 
oppervlak.

   * * * 
    * * 

Het onbestemde. 
De geschraapte materie van het licht. 
Het wit dat schaduw voelt 
Het nooit voltooid volmaakte. 



   * * * 
    * * 

“ Moi je n’ai pas d’état brilliant , je ne suis pas brilliant , je
déteste trop ce qui est brilliant et même quand je commence, 
j’espère de ne pas l’être.”
Het zijn de woorden van de Franse schilder Eugène Leroy
in een gesprek met Irmeline Lebeer. 
Dat zijn vaak klonterig verfgebruik niet uitmondt in een 
modderig en vormloos vertoon getuigt van de innerlijke 
luciditeit van zijn palet en van zijn diepgaand picturaal 
avontuur. 
Eugène Leroy zie ik altijd met zijn rug naar het raam zit-
ten , in tegenlicht : een forse aanwezigheid in de ruimte
van een huis dat met zijn overal aanwezige geur van olie-
verf , met de vele moeilijk te verplaatsen tegen de muren
leunende schilderijen en met de soms plots binnendringen-
de lichtvlagen zelf schilderkunst lijkt geworden. 

   * * * 
    * * 

Ik herinner me een tentoonstelling van Eugène Leroy in
het Museum voor Hedendaagse Kunst ( het huidige S.M.A.K.)
te Gent. Het zal in 1982 geweest zijn. 
Jan Hoet had heel bewust Leroys schilderijen in een aanpa-
lende zaal met werk van Dan Van Severen gehangen , alsof
hij uitersten met elkaar wou confronteren : de magere asce-
tische beeldtaal bij Van Severen tegenover de zware pas-
teuze factuur van Leroys doeken . 
Toch bleek uit die confrontatie hoe beide kunstenaars op een 
tegengestelde manier een schilderkunst beoogden die naar 
een bevrijding van elke anecdotiek  streefde. 
Bij Van Severen leidde dit naar een bijna onstoffelijke schilder-
kunst , bij Leroy naar een in de materie bedronken vergeeste-
lijking . Wegnemen stond hier tegenover toevoegen om de 
essentie te bereiken . 



   * * * 
    * * 

“ Schilderen is muziek van de stilte ” , zei Amédée Cortier en 
bij Robert Ryman lezen we : “ Music is an abstract medium 
and I thought painting should be what it’s about and not
about other things – not about stories or symbolism.”
De schilder laat de concrete gegevens van het schilderij of de
totaliteit van het monochrome oppervlak visueel horen. Hij
componeert het zwijgen dat de uiteindelijke inhoud van het 
schilderen is. 

   * * * 
    * * 

Kruisramen. Spieramen. 
Hun als vanzelfsprekende verhoudingen hielden Dan Van 
Severens oog binnen hun inzicht . Het kruisraam van het spie-
raam , van de horizontale en de verticale die elkaar in het mid-
delpunt  ontmoeten. Het punt waar de kunstenaar in het werk
verdwijnt. Zichzelf opheft. 
Het raamwerk is belangrijk , niet het uitzicht. 
Raamwerk als binnenwerk. 
Naar het centrum toe. 
Naar de kern. 
Geen illusie van ruimtelijkheid , enkel de ruimte van het vlak . 
Daarvoor gaan zitten. 
Iets zien groeien.
Een symmetrie. 
Een evenwicht dat uit en in dit vlak ontstaat . 
In de geest . 
In de handeling.

   * * * 
    * * 



   * * * 
    * * 

het aanvankelijke  niets
roept  een  vlaag  van  het  ultieme
in  ons  op  ,  een  uit  de  blote
hand  gevluchte
   vleugelslag
naar  de  natuur  van 
het  abstracte 

       Roland Jooris



veranderende socio-politieke en 
economische conjuncturen. 
In dit drieluik over schilderkunst willen 
we aantonen dat het beste artistiek 
talent exquis werk blijft produceren, 
ongeacht de tijd, zijn modes en zijn 
grillen. We kozen voor vier kunstenaars 
die vanuit heel aparte posities tot op 
vandaag kunst blijven maken op het 
ritme van de actuele polsslag. De 
Duitse, in Keulen residerende, Gerhard 
Richter (1932), de ons pas ontvallen 
Raoul De Keyser (1930-2012) aan 
wie wij “About Waves” opdragen, 
Walter Swennen (1946) en de Franse 
kunstenaar Daniel Buren (1938) nemen 
heel uiteenlopende artistieke posities in 
die duidelijk zicht- en voelbaar worden 
bij het bekijken van hun werk.

De tentoonstelling is zo opgebouwd 
dat ze de toeschouwer toelaat om zelf 
te zappen van de ene muur naar de 
andere om eventuele harmonieën, 
tegenstellingen en bovenal eigengereide 
schoonheid te ontdekken. Het zou 
ons te ver leiden, maar in de kunst 
hebben bepaalde oeuvres soms veel 
met elkaar te maken - affiniteiten die 
langzaam visueel worden ontdekt en 
waarbij woorden en taal hoogstens als 
een context en hulpmiddel kunnen 
worden ingezet. Op het eerste luik van 
“About Waves”, “Het Ding”, worden 
de vele dwarsverbindingen tussen 
de kunstwerken onderbroken door 
twee aparte “kamers” met accenten 
op belangwekkende oeuvres. In de 
ene kamer wordt op een spaarzame 
manier het vroege werk van Raoul 
De Keyser getoond, in de andere het 
- onbegrijplijkerwijs - haast volledig 
vergeten werk van André Beullens 
(1930-1976).

ABOut 
WAveS

“Het Ding” is de eerste tentoonstelling 
van Museumcultuur Strombeek/
Gent en het eerste deel van “About 
Waves”, een project in drie delen over 
schilderkunst van de jaren zestig tot nu. 
“Het Ding” brengt een greep uit de 
schilderkunst van de jaren zestig en 
het begin van de jaren zeventig. Het 
was een tijd waarin het verlangen 
groot was om kunst te maken die 
losstond van een afbeelding van de 
werkelijkheid en van al te zichtbare 
picturale uitdrukkingen van gevoelens. 
Het was een periode van contestatie en 
omwentelingen op alle vlakken en dat 
liet zich voelen en zien in de (radicaal 
veranderende) kunst. 

In dit eerste deel van “About Waves” 
mag u werk verwachten van bijzondere 
internationale kunstenaars, zoals 
Gerhard Richter, Andy Warhol, Robert 
Ryman, Sol LeWitt, Daniel Buren en 
Lawrence Weiner. Werken van Raoul 
De Keyser, André Beullens, Philippe 
Van Snick, Jan Schoonhoven, Eugène 
Leroy, Amédée Cortier, Dan Van 
Severen, Walter Swennen, Marthe 
Wéry, Jef Geys en Willy De Sauter 
vervolledigen dit picturale feest voor 
het oog.

Vier kunstenaars blijven in de drie 
delen van “About Waves” aanwezig 
met telkens ander werk dat als het ware 
aantoont hoe kunstenaars van belang 
zich artistiek weten te handhaven 
tegen de achtergrond van de sterk 



Het vroege werk RAOuL De KeySeR 
(1930-2012) evoceert een klare en haast 
schematische picturale verhouding met 
“zijn” nabije leef-werkelijkheid. In de late 
jaren zestig onderzoekt Raoul De Keyser de 
wendbare mogelijkheden van de verf op een 
drager en komt uit bij “landschappen” die 
hij op een vrijstaande linnen doos schilderde 
of als een deels herkenbaar motief met verf 
op een met canvas beklede plank (“Slice”) 
wist te schilderen. De “Doos” met de titel 
“Camping V” (1970) staat als een sculptuur-
object op de vloer en de zogenaamde 
“Slice” (1967) leunt tegen de muur als een 
object in “afwachting”. Het straffe vierluik 
“Oefeningen met linnen doos” (1967) toont 
een tweedimensionale oefening waar verf 
op deels onbeschilderd canvas de idee van 
een doos suggereert met het motief van een 
tuinslang met watersproeier. De presentatie 
van Raoul De Keyser op “About Waves” 
laat dit proces van het object-worden van 
de schilderkunst zien alsook de relatie 
die hij onderhield met Roland Jooris die 
als geen ander exacte woorden bij elkaar 
schraapt over deze beeld-geconcentreerde 
schilderkunst. Raoul De Keyser was een 
voetbalfan; over voetbal schreef hij in de 

krant “De Vooruit”. Hij gebruikte het bij 
zijn huis nabijgelegen groene voetbalveld 
mét kalklijnen niet zelden als een alibi 
en motief voor schitterend “abstract” 
aandoende schilderen. “Doelpaal” uit 1968 
is een schilderij die visualiseert hoezeer 
Raoul De Keyser in staat is aan  eenvoudig 
motief een draai te geven waarin de verf 
sterker wordt dan de werkelijkheid. In het 
dokterskastje “A Book Affair”aan de inkom 
van de tentoonstelling – een veilige en 
geborgen biotoop voor kunstenaarsboeken 
- is de mooie editie te zien “Een verpakte 
gedachte” uit 1967 die kan worden 
beschouwd als een mini-doos waarin 
gedichten “verpakt” zitten van Roland 
Jooris en de lay-out in handen was van 
streekgenoot/medestander/kunstenaar 
Antoon De Clerck.



ANDRé BeuLLeNS (1930-1976)
Nooit vergeet ik de telefoon van Denise op 
die laatste dag van februari 1976: ‘André 
est mort’. André Beullens was die ochtend, 
bij het verlaten van hun appartement in 
Molenbeek en op weg naar zijn atelier, in 
elkaar gezakt. Hij was op straat in de armen 
van zijn vrouw overleden. Zijn hart had het 
begeven.
Op de uitvaart was zowat iedereen 
aanwezig die destijds een rol speelde in 
de wereld van de hedendaagse kunst. In 
de daaropvolgende zomer vond een grote 
herdenkingstentoonstelling plaats in het 
Museum Dhondt-Dhaenens. En in 1977 
organiseerde Jan Hoet in het pas opgerichte 
S.M.A.K. een huldetentoonstelling aan de 

drie kunstenaars die ons in 1976 ontvallen 
waren: Beullens, Broodthaers, Cortier. 
Daarna: niets meer. Het leek alsof André 
Beullens nooit bestaan had. Hoe snel kan 
iemand vergeten worden? 

De decennia die erop volgden werden het 
tijdperk van Broodthaers. De postume 
carrière van de twee protagonisten op de 
toenmalige Brusselse kunstscène nam een 
diametraal tegengestelde vlucht. Achteraf, nu 
we reeds enige historische afstand hebben, 
kunnen we zeggen dat dit niet zozeer met de 
kwaliteit van hun werk te maken had, maar 
veeleer met de geest van die tijd.  André 
Beullens was een schilder in hart en ziel. 
Dat was volkomen tegen de stroom van 

In de ruimte voor ANDRé BeuLLeNS (1930) wordt het genieten van de 
manier waarop kleur in alle mogelijke variaties tot leven komt, gaande van de 
vroege “studies” op doek uit het begin van de jaren zestig, waarin het licht als 
een soort “halo” opduikt, tot aan de straffe varianten op werk van Frank Stella 
en Brice Marden waarin de tonalist André Beullens bewees dat kleur stemmingen 
en sensaties veroorzaakt die in zijn geval wel eens als “melodieuze” poëzie 
bestempeld mogen worden.

FRANCIS SMETS



absolute, onwrikbare liefde en liefde laat zich 
niet zo gauw ontmoedigen. Zij volhardt in 
goede en kwade dagen.
Liefde is blind, zegt men, maar dat was zeker 
niet het geval met André Beullens. Hij keek 
met oog en geest tot in het diepste innerlijk 
van ieder schilderij uit die lange geschiedenis. 
Toen ik hem een keer ontmoette in Venetië, 
troonde hij mij mee naar de Carpaccio’s in 
de Scuola di San Giorgio degli Schiavoni. 
Hij kon urenlang naar ieder detail van 
kleur, verhouding, compositie kijken 
en er passioneel over uitweiden. Maar 
vooral de kleurenrijkdom en de ordening 
ervan fascineerden hem. Hij probeerde te 
begrijpen hoe die ordening de kracht van de 
kleur zowel vrijgeeft als tot samenhang en 
verzoening brengt. Het leek wel of hij over 
zijn eigen werk sprak. Ook heden nog, ter 
gelegenheid van de obligate, tweejaarlijkse 
bedevaart naar Venetië, ga ik telkens naar de 
Carpaccio’s kijken. Ik vertoef er langdurig 
en denk aan André. Altijd weer herstelt 
Carpaccio mijn geloof in de kunst, dat ik net 
daarvoor, op enkele honderden meters van 
de Scuola vandaan, dreigde te verliezen.

Die eeuwige, innerlijke kern van de 
schilderkunst die haar zo onuitputtelijk 
maakt, daar was het André Beullens in zijn 
eigen schilderijen om te doen. Met de meest 
onthechte middelen, zonder enige narratieve, 
virtuoze, expressieve of artificiële ballast 
doordringen tot die enigmatische essentie, 
dat was zijn zoektocht. Laat alles weg, dan 
houd je enkel kleur en ordening over. Dan 
openbaart zich (eventueel) helder maar ook 
onuitsprekelijk de vraag: wanneer en waarom 
‘gebeurt’ een schilderij? Wat maakt dat dit 
wonder soms/exceptioneel plaatsvindt (‘Le 
miracle y est’, zoals Cézanne in het Louvre 
placht uit te roepen)? Het blijft een van de 
grootste mysteries. En we doen er goed aan 
dergelijke mysteries te koesteren in plaats van 
te veronderstellen dat we er klaar mee zijn.

de tijd in. In die late jaren ‘60 en vroege 
jaren ‘70 was het artistieke zelfmoord om 
nog je geloof in de zuivere schilderkunst 
zo hardnekkig te belijden. De heersende 
mening in de kunstmiddens was: het is 
afgelopen, schilderen heeft geen toekomst 
meer. Het is oubollig, een vergane traditie 
die de kunstenaar in zijn vrijheid belemmert. 
Objecten en concepten droegen de exclusieve 
goedkeuring weg. 
Ik veroorloof me een kleine bloemlezing 
die alles zegt over de radicalisering die 
toen in de geesten plaatsvond. In 1975 
bracht Museumjournaal een themanummer 
uit met als onderwerp ‘de dood van het 
schilderij’. ‘Of het met het schilderij niet 
gedaan is?’ vroeg de redactie zich af. Zij 
stelde minstens vast dat ‘het schilderij in een 
problematische situatie terecht gekomen is’. 
Het meest uitgesproken in die aflevering was 
de cynische mening van J. Eijkelboom: ‘De 
blijvende functie van het schilderij: het hangt 
aan de muur en het zwijgt’. Reeds in 1971 
was Rudi Fuchs, wellicht met enige tegenzin, 
in Museumjournaal tot diezelfde conclusie 
gekomen: ‘de nieuwe kunst verwerpt het 
schilderij en de sculptuur’. Maar er zijn nog 
straffere uitspraken, zoals deze van Catherine 
Millet in L’art vivant in 1970: ‘les artistes se 
sont définitivement décomplexés vis-à-vis 
du tableau’. Of Bernard Teyssèdre in VH101 
van hetzelfde jaar: ‘Le temps de Matisse est 
révolu, définitivement’. Zo zouden we nog 
een tijd kunnen doorgaan. Als we de huidige 
tentoonstelling in CC Strombeek tegen het 
licht van al deze doodsvonnissen houden, 
worden we er wat ongemakkelijk van. Het 
toont vooral ook aan dat men voorzichtig 
moet zijn vooraleer zich tot kunstkenner uit 
te roepen.

André Beullens bleef er rotsvast van 
overtuigd dat schilderen onuitputtelijk 
is en dat het schilderij altijd en overal zal 
blijven spreken, ook na zijn geschiedenis 
van duizenden jaren. Het was van zijn kant 



een onderlinge solidariteit zonder dat 
ze met elkaar versmelten. Dat leidt tot 
kleurenbanen zonder harde kanten, maar 
die zacht met elkaar in aanraking komen 
en zich als het ware voor elkaars hartslag 
openstellen. De integratie verleent het 
schilderij een intensiteit en een spanning 
die deze van de afzonderlijke delen ver te 
boven gaat. De ruimte van het schilderij is 
het coherente veld dat door alle krachten 
geïnduceerd wordt. Deze kracht is dus niet 
voorafgegeven of inherent, zij ontstaat, zij 
wordt geïnduceerd, zij is in zich een verhaal 
dat moet gegenereerd worden. Het is het 
onzichtbare maar ervaarbare aspect van het 
schilderij.

Deze kracht dooft nooit uit, tenminste, dat 
hangt van ons af. Zij vindt namelijk in ons 
een weerklank. In ons, dat wil zeggen in de 
inherente levenskracht of levensdrift die alle 
leven eigen is. Het schilderij is synoniem van 
leven in zijn biologische kern. Zijn kracht is 
deze van het leven zelf en is met het mysterie 
van het leven verwant.  Het schilderij spreekt, 
en dat doet het blijvend omdat het spreekt 
in ons. Het hangt niet zwijgend aan de muur. 
Het resoneert en op die resonantie komt het 
aan. Dat is zijn onuitroeibaar mysterie, zijn 
‘mirakel’.

In ieder werk vindt André Beullens kleur 
uit. Alles in zijn schilderijen is kleur en 
nog eens kleur. Geen enkele kleur, hoe 
vreemd, banaal of ongebruikelijk ook, moet 
afgewezen worden. Er bestaan geen lelijke of 
waardeloze kleuren.
Iedere kleur draagt in zich een verborgen 
potentie die deze van het leven zelf is. Maar 
ze moet tot leven gewekt worden. Ze moet 
kracht worden. Van waar krijgt de kleur haar 
onloochenbare energetische lading? Van de 
aantrekking en de spanning die de naburige 
kleuren haar meegeven. Ze moet geïnduceerd 
worden, in de betekenis die de natuurkunde 
aan dit fenomeen geeft (ik verwijs hier graag 
naar de inductie-theorie van Jean Guiraud 
in verband met het picturale veld, Cézanne: 
de l’inscrit à l’induit, 2006). Deze spanning of 
deze energie is niet te miskennen, omdat 
we haar ervaren zonder haar te kennen. Ze 
is een esthetisch gebeuren, een gebeuren 
van aesthèsis, van een diepe ervaring voor 
wie hiervoor openstaat. Kleur is extra-
concept. Zij breekt uit het concept, is niet 
verhandelbaar in concepten. Dat is  wellicht 
de oorsprong van sommige van haar 
historische drama’s geweest. 

De interactie van de vaak aan elkaar 
tegengestelde of op het eerste gevoel zelfs 
onverzoenlijke kleuren wijzigt de gegeven 
kwaliteit van iedere kleur en wekt een 
gezamenlijk veld van kracht op. Van een 
toestand verandert zij in een kracht. Kleur 
wordt een werkelijk veld, ook hier in de 
betekenis die de natuurkunde aan dit begrip 
geeft: een omvattende sfeer waarbinnen alle 
energieën met elkaar verbonden zijn. Ieder 
schilderij van André Beullens is een poging 
om dit complexe gebeuren van krachten 
op de meest uitgepuurde wijze te laten 
geschieden. Het is de opgave om telkens een 
veld te creëren. De structuur, de ordening 
van het schilderij maakt het energetisch. De 
opeenvolgende, in banen nevengeschikte 
kleuren worden geconnecteerd, ze verkrijgen 



In de kamer van André Beullens staat een sokkel met een krachtige interventie van de Brusselse 
ANN veRONIcA JANSSeNS (1956) die vanuit haar fascinatie voor het immateriële en 
de ongeziene kenmerken van het licht een stuk “aérogel” presenteert. Aérogel is zowat het 
lichtste materiaal ter wereld “waarin je het licht ziet spelen zoals het op een ontastbare manier 
tastbaar wordt in onze atmosfeer door tegen moleculen te botsen”. De in banen en op vlakken 
vibrerende kleuren van André Beullens krijgen hiermee een ongrijpbare echo van kleur in de 
fascinerende ready-made “insert” van Ann Veronica Janssens.



beeld afkomstig uit de massamedia en 
visualiseert als schilderij de wazige context 
die Richter oproept tussen schilderkunst en 
fotografie. Trouwens, alle afbeeldingen  al 
dan niet gebruikt  binnen het oeuvre van 
Gerhard Richter werden en worden nog 
steeds gerepetorieerd in zijn fameuze “Atlas”, 
die inmiddels bestaat uit honderden foto’s, 
tekeningen en knipsels die hij verzamelt 
en netjes ordent op panelen. Het werk van 
Gerhard Richter kon op “About Waves” als 
een rode draad niet ontbreken. Het is een 
oeuvre buiten categorie van een schilder die 
met beide voeten op de vloer van zijn studio 
schitterende schilderijen maakt die “slimmer 
zijn dan hemzelf”.

GeRhARD RIchteR (1932) is een 
reus in de recente geschiedenis van de 
schilderkunst van pakweg het begin van 
de jaren zestig tot nu. In 1961 verlaat hij 
Dresden (voormalige DDR) om zich in 
Düsseldorf te vestigen waar hij kort en 
bijkomend academie loopt en al heel snel 
een aan pop-art verwante manier van 
schilderen uitoefent. Vooral geïnspireerd 
door Andy Warhol weet hij, mede 
vanuit de ontgoocheling te leven in het 
“kapitalistische” Westen, schilderkunst 
te produceren gebaseerd op een zo groot 
mogelijke vorm van neutraliteit en ongeloof 
in alle vormen van ideologie, religie én 
(“valse”) beelden uit de massamedia. 
De onscherpte in de schilderijen van 
Gerhard Richter is een getuigenis van het 
wantrouwen dat hij koestert tegen alle 
uitdrukkingen van gefixeerde waarheid. Heel 
veel vroege werken namen grijs als kleur aan; 
een neutraal grijs dat ook refereert aan de 
zwart-wit fotografie. Gerhard Richter is een 
meester die alle stijlen door elkaar gebruikt 
ten einde een zo groot mogelijke non-stijl 
te bereiken. Voor anderen is die beoogde 
stijlloosheid echter ook een stijl... 
Het motief van de piramide (1966!) is een 



De Franse kunstenaar DANIeL BuReN (1938) is bij een ruim publiek bekend met 
interventies op alle mogelijke materiële dragers met een typerend wit-kleur alternerend 
strepenmotief van exact 8,7 cm. In 1967 elimineert Daniel Buren zowel de verf als het 
schilderij-object en gebruikt dan nog alleen het gestreepte teken als een “visueel instrument” dat 
opduikt “in situ” en op plaatsen waar hij wordt gevraagd te interveniëren. 
Waarom een  strepenmotief ? “Strepen zijn de essentie van een schilderij, ze symboliseren alle 
mogelijke kwaliteiten die een schilderij kan hebben: kleuren, compositie, harmonie, voor- en 
achtergrond”. Daniel Buren bereikt hiermee de nulgraad van de schilderkunst en parafraserend 
stelt hij dat “wie in een cultuurcentrum tentoonstelt, het cultuurcentrum tentoonstelt”. 
Rudi Fuchs: “Het gestreepte papier wordt niet beschilderd. De handeling van het plakken van 
het papier op een drager, het aanbrengen, vormt reeds een schilderhandeling op zichzelf.”
In “About Waves” liet Daniel Buren een deel van een muur van Het Kabinet beplakken met 
alternerend witte en groene strepen onder de titel “Papiers Collés blanc et vert, travail in 
situ, 2012, Cultuurcentrum Strombeek”. Het is een werk dat gedurende de drie delen van 
About Waves zal blijven hangen en mee de context zal bepalen van de wisselende kunst in het 
zeshoekige Hete Kabinet, of zoals een criticus het fors formuleerde werkt “het strepenmotief 
als katalysator, als prikkel om een plek aan de praat te krijgen”. 



1968 markeert het begin van een reeks 
werken die LeWitt tot aan zijn dood in 2007 
zal voortzetten. Die werken bestaan uit 
geschreven richtlijnen of instructies die als 
basis dienen voor de (al dan niet permanente) 
uitvoering van muurtekeningen door een 
beëdigde assistent.
“About Waves” toont het certificaat van 
één van LeWitts vroege muurtekeningen. 
“Wall Drawing nr. 36” is gebaseerd op 
de beschrijving: O one wall, intersecting 
symmetrical bands of parallel line 36” (30 
cm) wide, in four directions and colors. // 
Red, yellow, blue, black pencil.
De eenvoudige, tweedimensionele tekening 
en het spaarzame kleurgebruik zijn typisch 
voor LeWitts vroege wall drawings. In de 
loop der jaren zullen de tekeningen (die in 
de beginperiode vooral bestaan uit grafiet 
of kleurpotlood, zoals hier) kleurrijker 
worden en zal hun statuut wijzigen in dat 
van muurschildering, waarbij potlood 
vervangen wordt door verf of inkt en de 
vlakken worden ingeschilderd. De vormen 
zullen naderhand ook vaker een objectmatig 
karakter krijgen. 

De Amerikaan ROBeRt RymAN 
(1930) legt van in het begin van zijn lange 
carrière een extreem accent op de fysieke 
eigenschappen van de verf. Wat Robert 
Ryman interesseert, is “de intensiteit van 
de fysieke aanwezigheid van de verf op een 
drager”. Om die reden noemt Robert Ryman 
zijn kunst “realisme “ als tegenpool van 
romantiek of symboliek. Hij is zeer bekend 
met het gebruik in zijn schilderkunst van 
een paar zeer neutrale elementen, zoals witte 
verf en een vierkanten drager, die hij nu al 
decennia met elkaar varieert tot een epos en 
index van de schilderkunst. Zijn picturale 
productie is ronduit gevoelig en weet via 
de kleinste nuances in de aanbreng van de 
verf de materialiteit van het schilderij zeer 
fysiek zichtbaar te maken. Robert Ryman wil 
zichzelf met zijn kunst permanent verrassen, 
als dat zo is “weet ik dat er iets goeds aan is”.
Het uitzonderlijk werkje uit 1964 in “About 
Waves” is een vroeg onderzoek naar de 
toets – naar de ophoging van de verf door 
een eenvoudige schildershandeling. Het 
is een bijzonder klein en sterk schilderij 
dat de omringende ruimte dynamiseert en 
de andere aanwezige kunstwerken op een 
heerlijke manier problematiseert. En bij 
Robert Ryman draait alles wellicht rond wat 
hij hier heel nadrukkelijk meedeelt: “Het 
basisprobleem is wat te doen met verf. Wat er 
gedaan wordt met verf is de essentie van alle 
schilderkunst.”

SOL LeWItt (1928 - 2007) wordt 
beschouwd als één van de belangrijkste 
figuren uit de conceptuele kunst en minimal 
art. Zijn oeuvre berust op de these dat de 
betekenis van een kunstwerk niet zozeer in 
de materiële realisatie ligt als wel in de idee 
en het concept. Een visie die hij onder meer 
articuleert in “Paragraphs on Conceptual 
Art” (1967) en “Sentences on Conceptual 
Art” (1968).



Terwijl Van Severen meermaals uitdrukking 
zal geven aan zijn (fysieke) afkeer van de 
geur van olieverf, vinden we ernaast een 
werk van de Franse schilder euGèNe 
LeROy (1910 - 2000), dat na vijftig jaar 
nog steeds naar olieverf en terpentijn ruikt. 
In tegenstelling tot Van Severen, die zich 
steeds meer van de materie zal distantiëren 
en wiens werk mettertijd transcendentaler zal 
worden, is het werk van Leroy gehuld in een 
aardse rusteloosheid.
“Portrait de Valentine”, een werk uit 1961, 
reveleert duidelijk de figuratieve onderbouw 
van Leroys werk. De figuur vormt een 
constant, dwingend (structurerend!) 
uitgangspunt voor Leroy , ook als die later, 
in zijn bekendere, zwaar aangezette werk 
vaak oplost in het obsessionele retoucheren 
en herwerken van het schilderij. 

Het werk “Zwart-cirkel-vierkant” van DAN 
vAN SeveReN (1927 - 2009) dateert 
uit 1962. Het is een werk in olieverf. Zeven 
jaar later, in 1969, zal Dan Van Severen de 
olieverf volledig afzweren. Vanaf dan zal hij 
- in zijn streven naar meer vergeestelijking 
- overschakelen op steeds ‘dunnere’ media, 
zoals tempera en inkt. Wel zal Dan Van 
Severen heel zijn oeuvre lang blijven 
vasthouden aan de elementaire vormen - ruit, 
vierkant, cirkel, ovaal, en later vooral lijnen. 
Het onderzoek naar evenwicht en spanning 
tussen die elementen is allesbepalend voor de 
kunstenaar die, door zijn werk steeds verder 
uit te puren, met zo weinig mogelijk middelen 
een maximale expressie betracht. Zijn werk 
wordt mettertijd alsmaar ascetischer, op den 
duur bijna immaterieel. Het gebruik van het 
kruis geeft zijn werk bovendien een mystiek 
aura, hoewel het niet als christelijk symbool 
wordt gebruikt maar als een oerbeeld. Wel 
religieus, maar dan in zeer brede zin.
Dit alles is reeds in de kiem aanwezig in 
het vroege werk “Zwart-cirkel-vierkant”, 
een beheerste, geconcentreerde compositie 
van geometrische (universele) vormen. 
Het gelaagde gebruik van zwarte olieverf 
creëert een donker licht en een mysterieuze, 
onvatbare diepte die een kosmisch gevoel 
achterlaat.



een brede interesse in Zen. Willy De Sauter 
is, in tegenstelling tot vele kunstenaars van 
de minimal art, een kunstenaar die het zelf 
uitvoeren van het kunstwerk hoog in het 
vaandel draagt. Materialen en het verlangen 
om materialen via handmatige tussenkomsten 
een andere verschijningsvorm te verlenen, 
is één van zijn artistieke preoccupaties. Zo 
werkte hij met messing, staal en koper en weet 
hij de laatste jaren prachtig werk te maken 
gebaseerd op de bewerking van krijtlagen op 
panelen of sculpturen. 
Op “About Waves” is werk te zien uit 1975 – 
acryl op doek - waarin de minimale lijn alleen 
en hoogstens teweeggebracht door een kleine 
ruimte tussen twee witte schilderijen of in 
de “ophogende” plooien van het canvas  het 
schilderij beroert en ritmeert; symmetrie en 
harmonie verleent. 
Willy De Sauter produceert kunst door 
materialen te onderwerpen aan obsessionele 
en duur-zame handelingen. Buiten aan de kant 
van de bibliotheek (achter het Cc) realiseerde 
Willy De Sauter een werk met neons die 
meteen ook zijn fascinatie laat uitschijnen voor 
architectuur. De titel “5x2+” alludeert op een 
“verre” dialoog tussen de structuur van de 
met neon belichte transparante panelen van 
kunststof en de achterliggende appartement-
architectuur op het Gemeenteplein.

Bij haar overlijden in 2005 liet de Belgische 
kunstenares mARthe WéRy (1930 - 
2005) een indrukwekkend oeuvre na, waaruit 
blijkt dat ze tot aan haar overlijden haar 
werk onophoudelijk is blijven vernieuwen. 
Die dynamiek is eigen aan het onderzoek: de 
ene ontwikkeling lokt immers de andere uit, 
met als gevolg dat de studie zelden voltooid 
is, maar steeds opnieuw moeten worden 
hervat. Het onderzoek dat Marthe Wéry aan 
het begin van de jaren zeventig aanvatte, is 
gericht op de beleving van het oppervlak. 
Vanaf dat ogenblik laat ze de compositie los 

In dit vroege werk is de toets nog relatief 
breed en onbewerkt, evenals de kleuren, waar 
vooral de helderheid en relatieve zuiverheid 
opvallen. Het schilderij is daardoor minder 
gefragmenteerd en meer solide dan de latere 
werken. Het licht is nog natuurlijker en heeft, 
in tegenstelling tot het latere werk waar het 
licht van binnenuit lijkt te komen, een bron 
buiten het schilderij. Ook de compositie, 
waarin de (menselijke) figuur in het midden 
van het doek wordt geplaatst en de verf naar 
de randen toe wordt opgewerkt, blijft Leroy 
in de loop der jaren toepassen.

Het werk van WILLy De SAuteR (1938) 
heeft wortels in de grafische kunsten en 
dat merk je aan zijn vroege werk dat wordt 
gekenmerkt door het geduldige trekken van 
perfecte lijnen die met de tijd toeslibben tot 
een vol vlak. Zoals zoveel kunstenaars in de 
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig 
is Willy De Sauter schatplichtig aan een soort 
minimalisme dat in die tijd gevoed werd door 



Samen met Armando, Jan Henderikse 
en Henk Peeters behoort JAN 
SchOONhOveN (1914 - 1994) tot de 
oprichters van de Nulbeweging in Nederland. 
Die beweging ontstond in 1960 in reactie op 
het expressionisme. Tegenover de scheppende 
kunstenaar plaatste Nul de kunstenaar 
wiens rol zich tot een strikt minimum moest 
beperken.  Schoonhoven hield er een meer 
gematigde houding op na dan zijn collega’s. 
De objectiviteit en anonimiteit die Nul 
bepleitte, beschouwde hij niet als absolute 
waarden. Voor hem was objectiviteit vooral 
een zaak van het vermijden van voorkeuren. 
Door de seriële herhaling van geometrische 
vormen creëerde hij structuren waarin geen 
enkel element de nadruk kreeg. Zelfs kleur 
werd verbannen. 
Het kwadratenreliëf “R 74-17” uit 1974 dat 
hier getoond wordt, is opgebouwd uit een 
zich steeds herhalend vierkant basiselement. 
Schoonhoven gebruikte dit element voor het 
eerst in 1960 en het zou tot in de late jaren 
zeventig één van zijn geliefkoosde motieven 
blijven. Het werk is evenwel strakker, formeler 
en harder (onder meer door de ijzig witte 
kleur) dan zijn vroege reliëfs. Desondanks 
oogt ook dit werk niet steriel. Door de lichte 

en zal ze bijna uitsluitend monochroom gaan 
werken.
“Variatie Zwart” en “Variatie Grijs”, een 
tweeluik uit 1973, is zo’n vroeg monochroom 
werk. De oppervlakte van beide schilderijen 
is bedekt met dicht naast elkaar liggende, 
parallelle lijnen - op het ene doek verticaal, op 
het andere horizontaal. Het is de periode van 
haar zogenaamde ‘lijn’- of ‘stramienwerken’, 
die zowel tekeningen als schilderijen 
omvat. De werken uit die periode worden 
gekenmerkt door herhalingen en zijn sterk 
analytisch van aard. Toch is de kunstenares in 
deze vroege werken nadrukkelijk aanwezig, 
Niet, zoals in haar latere werk, door de keuze 
van de kleuren, het formaat van de dragers 
of de plaatsing van de werken in de ruimte, 
maar door de schriftuur en het werkproces 
dat daarin wordt geïmpliceerd. Zo legt de 
kunstenares tijdens het schilderen haar 
doeken plat op de rug, wat de relatie van het 
lichaam tot het werk zeer direct maakt. Ook 
wordt het formaat van het doek is zo gekozen, 
dat het zich kan verhouden tot het menselijke 
lichaam, eerst tot dat van de kunstenaar en 
later tot dat van de kijker. 



De zeven (Leuvense...) flesjes “Artois” zijn 
monochroom ingekleurd in frivole en heldere 
kleuren die volgens de kunstenaar toen zijn 
fascinatie uitdrukten voor de kleur in het werk 
van de pop-art kunstenaars Roy Lichtenstein, 
Tom Wesselmann en Peter Blake. “Zeven 
Flessen” hangt tegen de muur en naast de 
aan pop- en minimal art verwijzende formele 
présence moet ook hier de (Belgische) ironie 
worden bijgehaald van het halen van flesjes 
bier in een plastieken zakje. Naast het (oudste) 
abstracte werk uit 1964 (!) waarin krassen, 
tekens en aan Cy Twombly schatplichtige 
krabbels opduiken is de presentatie van het 
werk “Portret van William Burroughs” - dé 
Amerikaanse beat-poëet - een verrassing 
van formaat. William Burroughs leefde naar 
verluidt in een bunker en zijn kenmerkende 
tristesse wordt hier trefzeker tot leven gebracht. 

Het is het beeld van een icoon van de 
tegenbeweging uit de jaren zestig die op 
“About Waves” niet ongewild naast het 
indrukwekkende werk “Electric Chair” (1971) 
van ANDy WARhOL (1928-1987) wordt 
gepresenteerd. Deze zeefdruk met het motief 

onregelmatigheid van de ribben, met een 
verglijdend lichtspel als gevolg, blijft het een 
romantisch karakter behouden.

WALteR SWeNNeN (1946) is een 
kunstenaar die, komend uit de literatuur, 
alle academische regels overboord gooit en 
lucht geeft aan de vrijheid van creatie op alle 
mogelijke manieren en dragers. Het plezier 
van het schilderen, het als het ware duwen van 
banale motieven in de verf en het niet zelden 
introduceren van taalspelen en referenties 
aan de filosofie en de wereldliteratuur, zijn 
ongrijpbare kenmerken die zijn kunst van de 
ene context naar de andere laten hobbelen … 
Rudi Fuchs: “Ik zie dat alles in dit werk een 
beetje trilt en wankelt: alsof de kleine fragiele 
schilderijen er eigenlijk niet willen zijn. Ze 
fluisteren met lichte opwinding”.
Voor “Het Ding” diste Walter Swennen werken 
op uit de jaren zestig. Het is de allereerste 
keer dat deze werken worden geëxposeerd op 
een tentoonstelling. “Zeven Flessen” in een 
transparant plastieken draagzakje stamt uit 
1966, toen Walter Swennen geheel in de geest 
van de tijd, aan pop-art verwante kunst maakte. 



tot stand komen in gedachten.  Zijn statement 
luidt als volgt: 
1. De kunstenaar kan het werk vervaardigen.
2. Het werk kan vervaardigd worden.
3. Het werk hoeft niet te worden uitgevoerd.

Alle mogelijkheden zijn gelijkwaardig en 
beantwoorden aan de bedoeling van de 
kunstenaar ; de beslissing over de uitvoering 
ligt bij de ontvanger op het moment van de 
ontvangst. 
Voor “About Waves” stuurde Lawrence 
Weiner ons het werk “PAINTED (#098, 1969 
collection public freehold)”; het is een werk dat 
in een typisch lettertype van Lawrence Weiner 
zich aanpast aan de ruimte waarin het wordt 
gepresenteerd. Hier wordt het woord/begrip 
PAINTED direct op de muur geschilderd en 
geeft meteen aan wat het werk is en kan zijn: 
painted.

Jef GeyS (1934) maakt kunst die nauw bij 
het leven aanleunt. Hij produceerde vanaf het 
einde van de jaren vijftig kunst die dicht op 
de huid zit van wat kunst als positie en belang 
“kan” innemen in de samenleving. Jef Geys 
reflecteerde over het kunstenaarschap door 
bijvoorbeeld een cursus “ABC Ecole de Paris” 
perfect en nauwgezet uit te voeren waarmee 
hij kon bewijzen een kunstenaar te zijn. Vanaf 
1963 schilderde hij jaar na jaar een zaadzakje 
(groenten/fruit) na met glimmende lakverf 
die de illusie hoog houdt tussen de mooie en 
commercieel verleidelijke afbeelding van het 
zaaigoed en de realiteit nadien. 
Zijn artistiek werk combineerde hij met 
het geven van het vak beeldende kunst 
aan leerlingen van tien tot vijftien jaar in 
zijn woonplaats Balen. Jef Geys gebruikte 
zijn lessen om de leerlingen - door (zelfs) 
belangrijke kunstwerken uit musea naar 
de school te halen - te doen inzien hoe de 
samenleving in elkaar zat en … dat wat je zag 
en hoorde niet meteen datgene was wat de 
wereld echt was. “Blad van een kamerplant” 

van een opmerkelijk kleurrijke en “vitale” 
elektrische stoel in een executieruimte is zowat 
de concrete vorm van de doodstraf en van het 
finale einde. Een Amerikaans “Nature Morte” 
? Dood, vernieling en rampen lopen niet zelden 
als thema’s in het oeuvre van Andy Warhol, 
parallel met politieke symbolen, portretten 
van beroemdheden (Marylin Monroe, Jacky 
Kennedy,...) en bloemen. 
Niet voor niets kaapte dit oeuvre, dat de 
meest ingrijpende in de media uitgesmeerde 
(rampzalige) gebeurtenissen neutraliseert tot 
een reeks haast verleidelijk plaatjes, de aandacht 
weg van Gerhard Richter die op een weliswaar 
andere manier de wereld tot een picturaal 
verhalend en oordelend nulpunt bracht.

De Amerikaan LAWReNce WeINeR 
(1942) maakte in het begin van zijn carrière 
minimalistische schilderkunst waarin hij 
het principe deelde van Frank Stella - het 
gebruik van de zogenaamde Shaped Canvas 
(onregelmatige formaten). In 1968 realiseerde 
Lawrence Weiner zich dat na de vernieling 
van zijn werk door studenten op een campus 
zijn werk in feite bleef voortbestaan omdat 
het “in taal was vastgelegd”. Kort daarop 
kwam Lawrence Weiner met zijn beroemde en 
nog steeds geldende intentieverklaring op de 
proppen waarin hij de theorie vastlegde van 
zijn werk tot op vandaag.  Lawrence Weiner is 
een beeldhouwer – via de taal laat hij het werk 



hoekachtige figuren. Ze bestaan uit twee, 
drie, maar zelden meer dan vier kleuren. Dit 
schrale kleurgebruik kan nauwelijks ascetisch 
genoemd worden. De diepte, intensiteit 
en verzadiging van de kleuren geven de 
schilderijen een sterk zinnelijk karakter. 

Het vroege werk van PhILIPPe vAN 
SNIcK (1946) bestaat vooral uit zogenaamd 
conceptueel werk waarin de kunstenaar een 
poging ondernam om de realiteit te vatten 
via aan wetenschap verwante methodes. 
Fotografie, video en tekeningen waarin 
richtingen (pijlen) en het decimale stelsel 
(0-9) voorkwamen, typeerden werk dat 
zich absoluut buiten de zeer persoonlijke 
uitdrukking van gevoelens en intieme 
stemmingen plaatste én toch de realiteit wilde 
onderzoeken en proberen te vatten. De vroege 
artistieke productie van Philippe Van Snick 
leunde aan bij een internationale tendens om 
wetenschap te introduceren in een kunst die 
via een vorm van verifieerbare zakelijkheid de 
volle vrijheid liet aan individuele (verhalende) 
projecties. 
Op de voorgevel van het Cc Strombeek is 
nog steeds een ellips te zien die één van 
de preoccupaties van Van Snicks werk 
visualiseert: de oneindige polariteit/dualiteit 

(1966) is een kunstwerk dat bij de zogenaamde 
“fruit-reeks” behoort. De vorm, die de 
contouren van een blad aanneemt (cf. Hans 
Arp), dient zich aan als “uiterlijk vertoon” - 
het  object van polyester is gecamoufleerd tot 
een object met een valse huid. Het oppervlak 
van het object is gemarmerd en ziet er dus 
heel huiselijk en “kunstig” uit. “Blad van een 
kamerplant” is één variant van de vele die 
Jef Geys produceerde in een soort industriële 
esthetiek zoals de bekendere fruitvormen in 
blinkende autolak.
 “De vertaling van de esthetische smaak in 
triviale vormen transformeert de kunst letterlijk 
tot een consumptieproduct”.
De artistieke productie van Jef Geys zet 
aan tot nadenken – liefst wat verder dan het 
glanzende kunstobject. Natuurlijk staat dit 
werk uit 1966 in dichtbij de pop-art waarvan 
heel wat kunstenaars in Europa zich op één of 
andere manier afzetten, zoals de Italiaan Piero 
Gilardi en anderen zoals Gerhard Richter en 
Sigmar Polke die uitpakten onder te noemer 
“kapitalistisch realisme”. 
“Blad van een kamerplant” is dan ook niet 
echt een schilderij maar een industrieel 
geproduceerd én  (mooi) gecamoufleerd object 
dat vragen stelt over wat als schoon kan worden 
bestempeld in de wereld.

Van de Gentse schilder AméDée 
cORtIeR (1921 - 1976) wordt hier het 
schilderij “Groen-grijs-zwart (Drieluik)” 
getoond dat dateert uit 1973. Het is rond 
die tijd dat de kunstenaar zich begint te 
ontdoen van de geometrische composities 
en vormen die zijn werk in de jaren daarvoor 
nog volop beheersten. De werken van Cortier 
worden krachtiger en frontaler, waardoor 
hij de aandacht volledig op de kleur kan 
vestigen. Vanaf dat ogenblik maakt hij haast 
nog uitsluitend monochrome werken, met 
de hand geschilderd, die hij alleen of in 
combinatie toont en waarin kleurvelden 
worden afgewisseld door kleurbanden en 



in de tijd die de aanleiding werd voor een 
prachtig werk rond de kantelende begrippen 
dag en nacht.  Het decimale zou pas goed in 
het begin van de jaren tachtig “kleur” worden: 
een palet van tien kleuren - de hoofd- en 
primaire kleuren, de niet-kleuren wit en zwart 
en de metalen goud (het mentale) en het zilver 
(het mercantiel wereldlijke) - zorgen tot op 
vandaag voor schier oneindige variaties en 
dito bedenkingen. 
In “About Waves” presenteert Philippe Van 
Snick vier “Witte Landschapschilderijen” 
(olieverf op doek) uit 1968 die in feite een 
soort afrekening waren met de toenmalige 
plaatselijke schilderkunst. Het zijn met wit 
overschilderde doeken waaronder Vlaamse 
landschappen schemeren/schuilen met o.a. 
hooihoppers.

Observatorium 
tOm JOORIS 

Een kleine ruimte van 3 bij 3 meter wordt 
het intieme territorium van een jonge 
kunstenaar die gevraagd wordt beeldend 
te reageren op de kunstwerken in “About 
Waves” die op dat moment getoond én 
belicht worden.  Voor “Het Ding” is 
Tom Jooris (1971) aan zet die frontaal 
aan de buitenkant een fysiek-materiële 
muurschildering maakte met de titel “All 
the way to Strombeek, 2013”. Binnenin 
presenteert Tom Jooris twee kleine 
recente schilderijen uit 2012 (“Onbevlekt 
Landschap” en “Vervagend”), gelardeerd 
met een citaat van Eugène Leroy, een Franse 
schilder die ook met een vroeg werk te zien 
is op “Het Ding”. 

“Tout ce que j’ai jamais essayé en peinture, c’est 
d’arriver à cela, à une abscence presque,   pour que 
la peinture soit totalement elle-même.”

Vertaald : “Wat ik vooral in de schilderkunst 
geprobeerd heb, is een soort afwezigheid te 
bereiken waarin de schilderkunst volledig 
zichzelf is.”

Kunstcriticus Eric Bracke verwoordde 
de schilderkunst van Tom Jooris als 
“ongekunstelde schamelheid” en dat zijn wel 
woorden die misschien wel nog het best de 
abstracte kracht van dit werk bepalen. Zelf 
schudde Tom Jooris deze beschouwende 
woorden uit zijn gedachten:
“Een schilderij is een ding op zich. 
Een wereld op zich. Van enkel nog wat 
schilderkunst.”



hONORé D’O 

Het oeuvre van Honoré d’O (1961/1984) 
is een dynamisch kluwen dat stoelt op een 
radicaal begrip van vrijheid. Honoré d’O 
zet zich af tegen het kunstwerk als ‘fetisj’, 
vandaar zijn hang naar het procesmatige, het 
efemere en het momentane. Zijn werken zijn 
beweeglijk en kennen geen definitieve vorm. 
Ze bestaan voor het merendeel uit grote, 
speelse, ruimtevullende installaties. 
Op uitnodiging van Museumcultuur 
Strombeek/Gent maakt Honoré d’O het 
werk “Helena Galilei”, een reflectie op de 
overkoepelende thematiek van het drieluik 
“About Waves”: schilderkunst.
Voor Honoré d’O is de schilderkunst een 
praktijk die bij uitstek fetisjen voortbrengt. 
De middelen van de schilder liggen 
immers van oudsher vast en het schilderij 
als resultaat (het ding) is in grote mate 
onveranderbaar. Dit is een traditie die elke 
schilder perse accepteert. 
Die acceptatie impliceert in de ogen 
van Honoré d’O een beperkte vrijheid. 
Bovendien propageert de schilderkunst 
een vlak, reactionair wereldbeeld. Zij is de 
Helena naar wie verwezen wordt in de titel: 

de verpersoonlijking van de wereld van de 
schoonheid. Daartegenover staat Galilei, 
die het revolutionaire personifieert – en 
hier door de kunstenaar wordt opgeworpen 
als een alter ego. Hij verkiest zich los te 
schudden van de schijnwereld en oppert 
denkbeelden in strijd met (en gegijzeld door) 
de gangbare opvattingen.



van de gevel in de realiteit, zoals Marion 
Möller het pand aantrof, met vermelding van 
adres herkomst, het jaartal en haar naam. De 
plaats van het ornament kan op die manier 
worden opgezocht en (eventueel) bezocht.
Vanaf 11 januari zal er tegelijk één 
werk van Marion Möller te zien zijn in 
Cultuurcentrum Strombeek (gebaseerd op 
een gevelornament in Strombeek) en één 
werk in het S.M.A.K. in Gent,“afgeleid” van 
een architectuurornament daar.
Nieuw werk van Marion Möller zal in de 
loop van de tijd ontstaan in de steden en 
gemeenten (Merelbeke, Wetteren, Aalst, 
Affligem, Ternat en Asse) die tussen Gent 
en Strombeek gelegen zijn en in 2015 als één 
overzicht in een expo worden gepresenteerd. 
Een bescheiden publicatie zal dit concept 
documenteren

LANGDuRIG PROJect 
in de context van MuSEuMCuLTuuR 
STROMBEEK/GENT
mARION möLLeR  
Architectuurornamenten 2013-2015

Wie kijkt er nog naar de prachtige 
ornamenten aan de gevels van (al dan 
niet historische) gebouwen? Deze 
ornamenten functioneerden aanvankelijk 
als ‘uithangborden’ die de veranderingen in 
bouwstijl in een bepaalde tijd onderstreepten 
en op die manier de ontwikkeling van een 
woonomgeving lieten zien. 
Het werk van de Duitse, in Amsterdam 
werkende, kunstenares Marion Möller 
is geïnspireerd door deze karakteristieke 
architecturale stijlelementen die 
onmiskenbaar deel uitmaken van ons 
(ongeziene) culturele erfgoed. Reeds sinds 
de jaren negentig fotografeert zij over de 
hele wereld architectuurornamenten. Deze 
foto’s vormen het uitgangspunt voor werken 
die zij eigenhandig in een neutrale materiaal 
realiseert. De werken bestaan steevast uit 
twee onderdelen: de representatie van het 
(contextloze) architectuurornament in een 
(los) object naast de fotografische afbeelding 



die speciaal voor Cc Strombeek (en in het 
zog van “About Waves”) werd gemaakt 
en waarvan de beelden afgeleid zijn van 
een ouderwets geschiedenisboek over 
de oudheid, geïllustreerd met educatieve 
plattegronden en kleurenfoto’s. Die motieven 
schildert Emmanuelle Quertain op basis 
van vooraf bepaalde, zeer uiteenlopende 
methodes, zodat de blik botst op de nuances 
en de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van de verf als reproducerend middel van 
een op zichzelf staande picturale realiteit. 
Het is schilderkunst op flinterdunne 
aluminium platen zodat, eens het werk tegen 
de muur hangt, het schilderij als het ware 
inherent deel wordt met en van de muur 
en op die manier sterk doet denken aan 
fotografie.
Emmanuelle Quertain is vooral 
geïnteresseerd in het “hoe” van het 
schilderen waarbij het “wat” een interessant 
alibi kan zijn om na te denken over het 
gebruik van de ongebruikelijke schoonheid 
van documenten en het documentaire 
in de schilderkunst. Zij maakt van haar 
schilderkunstig proces een helder “verhaal”. 
Zij visualiseert/presenteert het fundamentele 
verschil van het kijken naar een schilderij en 

ExTRAMuROS
emmANueLLe QueRtAIN
Les racines du futur

emmANueLLe QueRtAIN (1987) 
studeerde af in Saint-Luc/ERG in Brussel en  
is op een indrukwekkende manier op zoek 
naar de manier waarop een geschilderd 
beeld “stap voor stap” tot stand komt. Zij 
onderzoekt op een nadrukkelijk esthetische 
wijze de totstandkoming van een compositie 
en doet dat door te werken in reeksen, 
gebaseerd op (merkwaardige) afbeeldingen.
Emmanuelle Quertain gebruikt daartoe 
banale motieven, zoals bloemen of 
archiefdocumenten, die op zichzelf weinig 
of geen inhoud evoceren, maar wel als een 
“mal/moule ” kunnen doorgaan voor een 
heel persoonlijk omgaan van de toeschouwer 
met een geschilderd beeld, dat per definitie 
een kunstmatig beeld is.Haar prille oeuvre 
actualiseert de fundamentele picturale 
bekommernissen via een zorgvuldig 
onderzoekend schilderkunstig proces waarin 
het motief een alibi wordt en schoonheid 
helemaal geen taboe (meer) is.
“Les racines du Futur” is een nieuwe reeks 

OOK TE ZIEN IN HET CC



berglandschap deels in detail te schilderen 
en deels met een te brede borstel, zodat 
binnen één relatief klein beeldvlak de trouwe 
realiteit van het motief naadloos overvloeit 
in een suggestie van een abstract landschap 
waarbij de schapen hun realiteit kwijt zijn ten 
voordele van de verf die “ding” wordt. De 
gebruikte borstel “nr 8” in dit schilderij is 
een hulpmiddel dat een “plaats” geeft aan het 
niet te voorziene, aan datgene wat aan de taal 
voorafgaat en dus niet kan voorzien worden. 
De schilderkunst van Emmanuelle Quertain 
is esthetisch, conceptueel, associatie-gevoelig 
en bovenal een zinnenprikkelende oefening 
omtrent de kern van de schilderkunst: het 
(na)denkend laten genereren van verf tot 
een open domein van ver-beeld-ing met 
een resultaat dat de kunstenaar zelf nooit 
helemaal vooraf kan inschatten.

het “lezen” van het schilderij via de titel van 
het kunstwerk, door bladen vast te kleven 
op een tegenoverliggende muur die perfect 
de afmetingen overnemen van de aanwezige 
schilderijen. Op die grafische zwart-
witbladen staan de titels van haar schilderijen 
vermeld die perfect verwijzen naar de 
herkomst, het boek “Les Racines du Futur”. 
Op die bladen geeft ze soms informatie prijs 
over de werkwijze waarbij de kunstenaar 
zoveel mogelijk een artistiek gecontroleerd 
toeval open houdt.
De titels van de schilderijen zijn een directe 
overname van de ondertitels van de foto’s uit 
het geschiedenisboek. De bijkomende “in het 
vet” afgedrukte “werkwijze” beschrijft de 
handeling van het schilderen en stimuleert 
het intellectuele inlevingsvermogen bij 
de toeschouwer van “hoe” de realisatie 
van het schilderij “een feit” werd. “Faux 
pantographe” staat bijvoorbeeld bij een 
aantal schilderijen. Een pantograaf is een 
vroeg zeventiende eeuwse uitvinding in 
de vorm van een beweeglijk toestelletje 
waarmee een tekening op een eenvoudige 
manier kon worden verkleind of vergroot. In 
dit verlengde schilder Emmanuelle Quertain 
met behulp van een houten lat met aan 
beide uiteinden een gaatje voor een penseel. 
Met het ene penseel schildert zij op een 
bewuste en geconcentreerde manier zonder 
zich af te vragen hoe het andere (tweelings)
penseel zich met de verf tot het drager 
verhoudt. Het resultaat is een half “perfect” 
en half “automatisch” schilderij waarin 
rede en toeval elkaar kruisen in een haast 
harmonieus resultaat op één en dezelfde 
drager. 
In andere werken laat ze een deel (1/4de) 
van de compositie wit waardoor de 
onderliggende tekening (die ook aan 
alle andere schilderijen voorbereidend 
voorafgaat) deels zichtbaar blijft of... vult ze 
in een ander werk 1/4de van de compositie 
later in... zodat er opnieuw een zichtbare 
nuance optreedt. Zo weet ze een zoet Grieks 



verliest ze snel haar interesse in mannen. 
“Het is moeilijk om een man in mijn 
vastgeroeste routine te passen. Waar zou hij 
moeten slapen? Barut ligt al in mijn bed.”

Kwang-Soo Yeu (1988, Daegu, Zuid-Korea) 
is een verschijning in Seoul. Dat zegt wat, 
want in de superschone en hypermoderne 
Zuid-Koreaanse hoofdstad ziet iedereen 
er piekfijn uit, genietend van zijn welvaart.  
Tussen de neonborden en glimmende 
Hyundai’s vallen het bleke gelaat en het 
zwarte gewaad van Kwang-Soo extra op. 
Een androgyne jongen met een knappe, 
slanke en eveneens in zwart gehulde vriendin 
aan zijn arm, dat trekt aandacht. Dat hij 
als dj “De Still” voor volle zalen draait en 
als model op reclameposters staat, speelt 
natuurlijk mee. Meiden giechelen als hij 
voorbij loopt. In zijn kale kamer zonder 
ramen in het kleine huisje dat hij met zijn 
verlegen zusje deelt, maakt ook vriendin 

FOTO-JAARPROJECT
AN-SOfIe KeSteLeyN
3 cItIeS

Priya Maharaj (1982, Durban, Zuid Afrika) 
werkt als internist in een eenvoudig 
ziekenhuis in Johannesburg. In dit vervallen 
ziekenhuis voor de armsten van de stad, 
gehuisvest in oude militaire barakken, is 
Priya een welkome afleiding. Met haar 
glanzend zwarte haren en chocoladekleurige 
huid oogt ze eerder als een Indiase prinses 
dan als de internist van dienst. Haar zilveren 
schoentjes en handtas passen perfect bij 
haar grijze tenue. Sierlijk loopt ze langs haar 
patiënten, kijkt geconcentreerd hoe ze zich 
gedragen en velt haar oordeel. Aan haar 
luxeopvoeding heeft Priya een veeleisend 
karakter overgehouden. Connie is al haar 
derde inwonende huishoudster in negen 
maanden. Als Connie de halsband verkeerd 
omdoet bij Priya’s hond Barut, reageert ze 
geërgerd. Het liefst zou Priya alleen in haar 
bunker wonen, met haar anatolische herder 
en drie katten: Snowy, Bijou en Mouse. 
“Ik heb dieren altijd leuker gevonden dan 
mensen”, vertelt Priya als ze rond schemering 
de wilde “puppy” Barut (Turks voor kruit) 
uitlaat in het park. Als kind was ze al niet 
zo sociaal, en toen ze medicijnen studeerde 
aan de university of KwaZulu-Natal in 
Durban ging ze voor de colleges altijd direct 
naar huis. Voor etentjes met vriendinnen is 
Priya wel nog te porren, op romantisch vlak 



Wie een middag doorbrengt bij de Tonons 
ziet waarom Guilherme hier graag bijkomt 
van het harde stadsleven. Op de gangmuur 
staat de tekst van het lied Mar de Gente van 
de Braziliaanse band O Rappa: Brindo à 
casa. Brindo à vida. Meus amores. Minha familia. 
Proost op het huis. Proost op de het leven. 
Mijn liefdes. Mijn familie. In de krappe 
keuken vliegen familieleden en schalen 
bacalhau voorbij. Op deze vierkante meter 
is meer warmte te vinden dan in zijn kale 
appartement, meer gezelligheid dan in heel 
São Paulo.

Met dank voor de tekst aan Haroon Ali.

Myung-Seon Lee (21) zich klaar voor de 
spiegel. Ze hebben dezelfde haarkleur, 
gebruiken dezelfde verf. “Ik vind zwart 
mooier”, zegt Myung-Seon. “Maar hij 
vindt dat licht haar mij beter staat, het liefst 
blond”. Een relatie met een stijlicoon, ze 
moet er wat voor over hebben. Zijn dj-naam 
“De Still” – een slechte vertaling van de 
Nederlandse kunststroming De Stijl – is 
toepasselijk. De elementaire vormen en 
kleuren staan niet alleen symbool voor zijn 
eenvoudige draaistijl. De Still is zelf een leeg 
canvas, dat Kwang-Soo elke dag opnieuw 
beschildert.

Guilherme Tonon (1984, Santos, Brazilië) 
heeft een goede baan bij een groot 
internetbedrijf in São Paulo, maar hij leidt 
een sober leven. Een dagelijkse joint en een 
portie voetbal zijn zijn enige uitspattingen. 
“Ik spaar mijn geld liever voor een beter 
huis.”
Het wifi-netwerk in het appartement dat 
Guilherme met jeugdvriend Aclebson deelt, 
heet niet voor niets Boys Republic. Zijn 
vriendin Luciana (23) is welkom, maar of dat 
na de feestdagen nog zo is, weet Guilherme 
niet. Ze zijn een jaar samen, met pauzes. 
“Het is vooral de fysieke chemie die ons 
bindt.” Ze kennen elkaar via internet. “Zij 
is niet zo sociaal, en ik ben niet de knapste. 
Dus ik vind het fijner om elkaar eerst via 
internet te leren kennen.’
Als Guilherme voetbal gaat kijken in het 
stadion in zijn geboortestadje Santos, is hij 
diegene die juicht als de menigte het ook 
doet, maar vooral nagelbijtend toekijkt 
hoe Santos met 4-0 wordt verpletterd door 
Barcelona. Beteuterd wandelt hij daarna naar 
zijn ouders Mario en Silvia en zijn broer 
Lucas (18). Guilherme verliet Santos omdat 
er geen mogelijkheden waren voor werk, 
maar sinds er enorme olievelden voor de 
kust zijn ontdekt, bruist de havenstad weer 
volop.



IN DE WIND
11.01.2013 – begin april 2013 
mIcheL fRANçOIS 

Michel François (1958) is een veelzijdig en invloedrijk in Brussel residerend kunstenaar die 
schittert met foto’s, sculpturen en tintelende installaties waaruit complexiteit én poëzie uitgaat. 
Hij heeft als geen ander oog voor het vastleggen van momenten uit het banale leven waarin het 
dagdagelijkse en het banale via zijn artistiek werk als het ware worden bekeken als een sublieme 
realiteit.
Michel François maakt overal ter wereld fantastische cultureel gekleurde foto’s die niet zelden 
terecht komen op posters die gratis ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van zijn 
tentoonstellingen.  Het zijn bijvoorbeeld beelden van mensen en kinderen “in hun gewone 
doen en laten” gefotografeerd op de meest verscheiden plaatsen; het zijn shots van situaties en 
materiële omstandigheden die een nieuwe mentaal-prikkelende beeld-waarde oproepen. 

“Froissée” is zo een apart beeld – het is een fotografische reproductie van een stuk lichtblauw 
verfrommeld papier dat eens … overgezet op een vlag de windkracht de rest laat doen. 
Het is een knap “stil” beeld dat meandert, verandert én mee-drijft op de context waar het 
beeld nu komt te wapperen. Torenhoog op het Cultuurcentrum in de frisse wind – tegen de 
achtergrond van een af en toe - en laten we hopen ijzig vriesblauwe lucht…



Vanaf januari 2013 werkt cultuurcentrum 
Strombeek onder de noemer 
“muSeumcuLtuuR StROmBeeK/
GeNt” voor een periode van vier 
jaar structureel samen met het Gentse 
museum S.M.A.K. dat beschikt over een 
indrukwekkende collectie die een tijdspanne 
van pakweg zestig jaar omspant. Het is 
de bedoeling twee projecten per jaar te 
realiseren die respectievelijk bestaan uit 
twee of drie delen waarin een thema in 
de diepte kan worden belicht aan de hand 
van kunstwerken uit de collectie van het 
S.M.A.K., aangevuld met ander werk en 
nieuwe producties. 
Thema’s in 2013 zijn, in het voorjaar - 
zoals nu - een subjectief overzicht van de 
schilderkunst van de jaren zestig tot nu; in 
het najaar een project over de veranderingen 
van de beeldhouwkunst gelieerd aan wat 
zich parallel afspeelde in de dans. In 2014 
wordt een  driedelige reeks verwacht over 
“hoe” het wijzigende mens-beeld zich 
manifesteert via de artistieke en aan de tijd 
gelieerde “beeldende” uitdrukkingen en gaan 
we dieper in op de Italiaanse kunstrichting 
“Arte Povera” tegen het actuele licht van 
jonge kunstenaars die begaan zijn met 
ecologie. 

De informatie voor het publiek blijft 
per project gratis beschikbaar via 
publieksboekjes. Die zullen na een aantal 
jaar worden aangevuld en gebundeld in 
een heus boek/ naslagwerk/ archief van 
wat er allemaal tussen Strombeek en Gent 
gebeurde.



Het project About Waves is opgedragen  
aan Raoul De Keyser 

Logo en design-advies: 
Studio Luc Derycke, Gent 
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