STICHTING JENNY & LUC PEIRE
De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp

BULLETIN 2 - juli 2004

ATELIER

LUC PEIRE STICHTING JENNY EN LUC PEIRE
FONDATION J E N N Y E T L U C P E I R E

Atelier Luc Peire – Stichting Jenny & Luc Peire, door de kunstenaar zelf bij
testament opgericht, heeft tot doel het oeuvre van Luc Peire voor een zo ruim mogelijk publiek
open te stellen en zijn leef- en werkmilieu in stand te houden.
De Stichting is gevestigd in de De Judestraat 64 te B-8300 Knokke, waar zij beschikt over het
atelier, de woning en de tuin van Jenny en Luc Peire. Ze richtte er ook een functionele
nieuwbouw op als ‘kluis’ voor de werken van Luc Peire met een kleine tentoonstellingsruimte,
ontworpen door de architecten De Bruycker-De Brock.
De kunst van Luc Peire blijft in Parijs aanwezig door het depot dat de Stichting verleent aan
Galerie Michèle Broutta (31, rue des Bergers, 15de arr.).
Het archief in Knokke verzamelt en bewaart alle gegevens en materiaal over Luc Peire, zijn
oeuvre, zijn artistieke en familiale omgeving.
Van zondag 4 juli tot en met zondag 12 september 2004:
vrije bezoekuren op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 11u tot 19u.
Toegang volwassenen: € 1.
Na 12 september 2004 tot en met juni 2005: bezoek op afspraak.
e-mail: conservator@lucpeire.com
info: www.lucpeire.com
adres: De Judestraat 64, B-8300 Knokke-Dorp
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De opening
Atelier Luc Peire - Stichting Jenny & Luc Peire, Knokke
Toespraak van de minister
Op zaterdag 5 juli 2003 opende Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, de nieuwbouw en het gerenoveerd atelier
van de Stichting Jenny & Luc Peire te Knokke. De openingstoespraak van de minister werd door
alle aanwezigen sterk gewaardeerd. We vinden het daarom een eer deze tekst in dit bulletin te
mogen publiceren.
Dames en Heren,
Zoals u weet, is het bewaren van onze herinneringen of het koesteren van ons erfgoed een belangrijk accent geweest in de cultuurpolitiek van deze regering. Dit is geen modieus retrogevoel met
een romantische verantwoording maar een kordate politieke beslissing. Te lang hebben wij ons
verleden zonder eerbied behandeld. Misschien zijn wij te rijk en hebben wij zoveel verleden dat we
ervan uitgaan dat alles toch niet kan bewaard worden, wat als gevolg had dat we voor niets echt
aandacht of zorg hadden.
Van de kunstenaar moet op de eerste plaats het oeuvre worden bewaard. Zijn tekst moet deskundig worden uitgegeven, zijn muziek door goede orkesten gespeeld en zijn beeldend werk
moet worden tentoongesteld. Daarnaast moeten wij het discours, de historische kritiek van onze
kunstenaars en hun werken in stand houden en stimuleren.
Een belangrijk accent in mijn bewaarpolitiek heb ik ook gelegd door de culturele biografie te
stimuleren. Als wij elkaar vandaag in het atelier van een schilder kunnen ontmoeten, dan denk ik
dat wij op een zeer plastische manier zijn biografie kunnen beleven.
Luc Peire, een belangrijke vertegenwoordiger van het abstract verticalisme, verhuisde dikwijls. Hij
werkte en leefde in Parijs, Bormes-les-Mimosas, Gandía, Mexico en op veel andere plaatsen. Luc
Peire had iets heel bijzonders met ateliers. In de monografie van mevrouw Jenny Peire-Verbruggen
‘De ateliers van Luc Peire’ worden 26 plaatsen op een wereldkaart aangeduid. De ontdekkingsreiziger
Peire vertrekt uit Brugge en landt uiteindelijk na een tocht van meer dan vijftig jaar via New York
en Kongo in Parijs. Parijs is trouwens een constante in de keuze van de meester die sinds 1954
ook in Parijs regelmatig thuiskomt.
Dit atelier in Knokke noemt Marc Dubois ook een ‘thuishaven’. Deze ‘Villa Lucia’ was aan de straatzijde het vakantiehuis van de familie van de echtgenote van Luc Peire, Jenny Verbruggen. In 1947
bouwde Peire achter in de tuin een atelier. Toen hij in de jaren ‘60 in Parijs verbleef, werd een bungalow naast het atelier toegevoegd om er ook tijdens de zomer te kunnen wonen. Het atelier hier
in Knokke was voor Peire een erg intieme plek geworden. In het achterhuis ver van het Knokse
geroezemoes kon hij in stilte zijn vrienden ontvangen.
Na de dood van de meester in 1994 werd het atelier bezit van de Stichting Jenny en Luc Peire. De
schilder had zelf, tijdens zijn leven testamentair deze constructie opgezet. De opdracht van de
Stichting bestaat erin het oeuvre een ruimer publiek podium te geven en het roerend patrimonium
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dat bestaat uit meer dan 200 schilderijen en graphies uit de verschillende periodes in optimale omstandigheden te bewaren en te ontsluiten voor
volgende generaties.
Ik wil hier de jonge architecten Peter De Bruycker en Inge De Brock feliciteren
voor het heel secure werk dat geleid heeft tot dit bruikbaar instrument. Deze
grote zorg en toewijding waarmee de renovatie en de nieuwbouw tot stand
kwamen, getuigen niet enkel van een grote professionaliteit, maar ook van
een gevoeligheid om met respect en met visie het werk van Luc Peire een
waardig onderkomen te geven.
Mag ik tot slot ook hulde brengen aan mevrouw Jenny Peire-Verbruggen.
Mitterand kondigde ons aan: ‘Que le vingt et unième siècle serait féminin
ou ne serait pas’. Hij moet hier ook aan de kunstenaarsvrouw hebben
gedacht. Kunstenaarsvrouwen zijn bijzondere vrouwen en niet alleen omwille van hun bijzondere mannen. De kunstenaarsvrouw heeft het privilegie om het intieme en het
geluk met de meester te delen, maar zij staat ook op de eerste rij als de kunstenaar zijn angst uitdrukt of gewoon zijn eigenzinnigheid ventileert. De buitenwacht kijkt altijd met argusogen naar de
kunstenaarsvrouw, want iedereen zou wel even in haar stoel willen zitten, haar plaats innemen om
dichter bij de kunstenaar te zijn.
Met Marc Peire als archivaris werd de Stichting een tweede maal familiaal versterkt. Ik eindig dan
ook graag met een mooie zin van Marc Peire die zegt: ‘Met de publicatie van De ateliers van Luc
Peire wordt de verzilverde stem van de vrouw ‘achter de schermen’ en het gegeven woord van de
kunstzinnige souffleuse ‘in de coulissen’ terecht toegevoegd aan de bibliografie over Luc Peire en
diens oeuvre.’
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Ik wens alle initiatiefnemers, de bestuurders van de Stichting Jenny & Luc Peire en de bestuurders
van de Vrienden van Luc Peire, geluk met dit mooie project. Ik hoop dat vele bezoekers van deze
badstad van de weelde ook de tijd nemen om een vakantie vol zon en feest even af te wisselen
met een positief schaduwmoment van stilte en genot. Het atelier van Luc Peire is een belangrijke
halte op onze culturele wandeling langs de kust. Literaal en Beaufort zijn evenementen van dit jaar.
Het atelier Peire wordt een bestemming voor alle volgende jaren.
Ik dank u,
Paul Van Grembergen
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.

Bekroningen
De nieuwbouw 'Kluis Peire' werd in augustus 2003 ex aequo bekroond met de vierjaarlijkse
laureaatsprijs voor architectuur van de Provincie West-Vlaanderen.
Op 29 november 2003 werd de prijs uitgereikt tijdens een officiële zitting te Oostende.
Aansluitend werd het project gepresenteerd tijdens de tentoonstelling ‘Actuele architectuur in WestVlaanderen’ in de Venetiaanse Gaanderijen te Oostende (29.11.2003 - 29.02.2004) en daaropvolgend in het Broelmuseum te Kortrijk (06.03 - 02.05.2004).
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In haar verslag motiveerde de jury de bekroning als volgt:
‘Dit cultuurhuis herbergt de Stichting Luc Peire (beeldende kunstenaar) en situeert zich in een
gewone straat in Knokke. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met vroegere elementen. Zo is
bijvoorbeeld de huidige toegang aangebracht waar zich de vroegere garagepoort bevond. Aan de
bestaande wandelweg van de inkom naar het atelier van Luc Peire zelf werd evenmin geraakt. Het
atelier werd tegelijk met de bouw van het voorhuis grondig opgefrist.
De voorgevel springt niet echt uit in de rij, maar is toch oorspronkelijk, origineel en wekt nieuwsgierigheid. Het is een bescheiden gevelopbouw met frisse details en interessant materiaalgebruik.
Dit blijkt o.m. uit het gebruik van niet voor de hand liggende materialen zoals messingramen en
profielen, wit marmer aan de ingangspartij en de Boomse grijsblauwe kleitegels aan de voor- en
achtergevel.
De verticaliteit in de inkompartij is een bescheiden verwijzing naar het werk van Peire en treedt in
contrast met de horizontaliteit van de gang. Het interieur kenmerkt zich door de sobere en heldere
ruimte-indeling. Alhoewel het project kleinschalig is, ontstaat een zeer dynamische ruimtewerking.
Het is kortom een antwoord ‘to the point’ voor deze omgeving.’
Een tweede bekroning van de nieuwbouw van de Stichting Jenny & Luc Peire volgde op 8 januari
2004: de vijfjaarlijkse Prix Pierre Carsoel van de Académie Royale des sciences, des lettres & des
beaux-arts de Belgique. Op zaterdag 27 november 2004 wordt aan het architectenduo Peter De
Bruycker - Inge De Brock het laureaatsdiploma (ex aequo) overhandigd tijdens een officiële zitting
in de Académie Royale te Brussel.

Bibliografie (selectie)
Marc Peire
Eric BRACKE
Geobsedeerd door verticale strepen / De schilderijen van Luc Peire, vertaald in architectuur
De Standaard Magazine, Brussel, jg. 11, nr. 38, 15.11.2003, pag. 10-13
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Marc DUBOIS
Atelier Luc Peire
Knack Focus, Brussel, 25.06-01.07.2003
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Het gebouw/Le bâtiment Atelier Luc Peire - Stichting/Fondation Jenny
& Luc Peire, Knokke
Bulletin 1 Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke-Dorp,
07.2003, pag. 5-10
Tussen twee muren / Kluis Peire [in: catalogus Actuele architectuur in
West-Vlaanderen / Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie
West-Vlaanderen 2003], Provincie West-Vlaanderen, Brugge,
29.11.2003, pag. 5-17
Architectuur / Thuishaven / Atelier Luc Peire - Architecture / Port d'attache / Atelier Luc Peire
A+, Brussel, nr. 186, 02-03.2004, pag. 20-21
Viviane EEMAN
Art_Galerie / Petite visite hors galeries [Fondation Jenny & Luc Peire]
Les carnets [supplément de La Libre Match], Brussel,
nr. 99, 06-08.2003, pag. 14
Fredie FLORÉ
Atelier Luc Peire
De Witte Raaf, Gent, jg. 18, nr. 105, 09-10.2003, pag. 29-30
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‘Rijke consultatieplek’ / Atelier Luc Peire in Knokke (B) door De Bruycker-De Brock Architecten
de Architect, ten Hagen & Stam bv, ’s-Gravenhage, jg. 35, 05.2004, pag. 64-67
JVRB
Vernieuwde atelier Luc Peire geopend
Het Laatste Nieuws, Brussel, 07.07.2003
Vera LEWIJSE
La Fondation Luc Peire retrouve l'un des ateliers du peintre: à Knokke / Les architectes De Bruycker et De Brock y restituent l'esprit de l'œuvre
Peinture et peintres en Belgique / Mémoires / La lettre mensuelle
http://www.art-memoires.com/lettrmens.htm
01.12.2003
Catherine MATTELAER
Verticaal verhaal
Elle Wonen / extra Vlaamse editie / Edition Ventures N.V., Brussel, nr. 84, 10.2003, pag. 12
Florent MINNE
Een nieuw tehuis voor het œuvre van Luc Peire
OKV TENTO, Antwerpen, jg. 42, nr. 1, 01-02-03.2004, pag. 10-11
N.
Architectuurprijs in West-Vlaanderen
Architectenkrant, Brussel, jg. 9, nr. 154, 15.11.2003, pag. 3
Nico NELISSEN
Actuele architectuur in West-Vlaanderen
http://www.regr.nl/nav.htm
2003
Patrick-Gilles PERSIN
Ouverture de la Fondation Luc et Jenny Peire à Knokke
Univers des arts, Parijs, 09.2003, pag. 15
Marie POK
Museum-atelier van Luc Peire
Feeling Wonen, Brussel, jg. 7, nr. 53, 10.2003, pag. 16

Minister Paul Van
Grembergen, leden van
het Schepencollege van
de Gemeente KnokkeHeist, de architecten
Peter De Bruycker - Inge
De Brock en bestuursleden van de Stichting
Jenny & Luc Peire
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Musée-atelier d'un grand abstrait
Gael Maison, Brussel, jg. 7, nr. 53, 10.2003, pag. 20
De l’atelier au musée
‘la libre essentielle immobilière’ [supplément de La Libre Belgique], Brussel, nr. 23, 19-20.06.2004, pag. 8-9
Bert POPELIER
Het atelier van Luc Peire
Tijd Cultuur (bijlage bij De Financieel-Economische Tijd), Antwerpen, 25.06.2003
Daan RAU
Actuele architectuur in West-Vlaanderen
OKV TENTO, Antwerpen, jg. 42, nr. 1, 01-02-03.2004,
pag. 32
SB
Van rijwoning tot cultuurhuis / Provinciale architectuurprijs voor Tomas Nollet - Hilde Huyghe en Peter De
Bruycker - Inge De Brock
Brugsch Handelsblad, Brugge, 29.08.2003
Christine VUEGEN
Luc Peire inviteert
De Huisarts, Leuven, nr. 656, 03.09.2003, pag. 30
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Luc Peire 10 jaar overleden
Muzikale hommage
Marc Peire

Op zaterdag 7 februari 2004 vond in de expositieruimte van de Stichting Jenny & Luc Peire te
Knokke een poëtische en muzikale herdenking plaats rond het tiende overlijdensjaar van Luc Peire
(Brugge, 07.07.1916 - Parijs, 07.02.1994).
Voordrachtkunstenaar en dichter Wouter M. Hessels bracht op schitterende wijze eigen poëzie en
teksten van vele vrienden-dichters en bewonderaars rond de kunst van Luc Peire. De voordracht van
de fonetische poëzie van Henri Chopin klonk sterk verrassend. Het publiek luisterde ook naar Clara
Haesaert, Jaak Fontier en Jan Van Der Hoeven die eigen werk voordroegen.
Patrick Peire en Marc Peire creëerden er die avond ‘Knokke - De Judestraat 64’ (vijf duetten voor
twee blokfluiten, voor Marc Peire, augustus/november 2003) van de Vlaamse componist Frans
Geysen. Een unieke gelegenheid om de componist en zijn muzikale affiniteit met de kunst van Luc
Peire te belichten.
Frans Geysen (Oostham, 1936), gerenommeerd vertegenwoordiger van de repetitieve minimal
music in Vlaanderen, bereikt in tal van composities de ideale parallellie tussen zijn eigen muziekconcept en dat van bepaalde ‘gelijkgestemde’ contemporaine beeldende kunsten.
Gefascineerd door de schone eenvoud of eenvoudige schoonheid van de optisch-ritmische variaties
en herhalingen en van de verticale beweging in het werk van Luc Peire, componeerde hij voor de
inhuldiging van Peires Teken U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 8 december 1992, ‘In het teken van
de verticale gloed’ voor saxofoonsextet.
De intense bewondering en de fascinatie van de componist voor het Luc Peire-kunstoord te Knokke met
atelier, tuin en nieuwbouw, tijdens een bezoek eind juli 2003, resulteerde in vijf duetten voor twee
blokfluiten ‘Knokke - De Judestraat 64’ (voor Marc Peire).
Luc Peires motto rond zijn kunst luidde: ‘Mèden Agan’ (‘niets teveel, rien de trop’). Dit motto geldt
evenzeer voor de muziekpartituur van Frans Geysen die niets overbodigs bevat.
Het eigen proces van ritmische toonmodules in herhaling klinkt beredeneerd, sober en puur. Zoals
Luc Peire de toeschouwer laat doordringen in de innerlijke spirituele ruimte en ritmische kracht van
zijn werk, zo laat Geysen zijn toehoorder luisteren naar de intrinsieke werking van de muziek door
middel van de geleidelijk ontwikkelende herhaling.
De compositie ‘Knokke - De Judestraat 64’ is exemplarisch voor Geysens hygiënisch reine componeerwijze en zijn voorliefde voor omkering, kreeft, ritmische verdichting en verbreding, monochrome
instrumentale bezetting, raamstructuur en spiegelsymmetrische opbouw. Duet 5 is het muzikale
spiegelbeeld van duet 1, duet 4 van duet 2. Het centrale duet 3 weerspiegelt zichzelf. Het muzikale
evenbeeld van Luc Peires Environnement is hier bereikt.
Geysen noteert zijn muziek neutraal. Frasering, articulatie, bezettingskeuze en zelfs tempo worden
door de uitvoerder zelf geïnterpreteerd. In een brief van 24.11.2003 aan Marc Peire geeft de
componist toch volgend advies bij de vijf duetten: ‘(…) Het tempo bij deze stukken mag liefst zo
snel zijn als enigszins kan bij zoverre de ritmische aftekening niet in het gedrang komt: duidelijkheid bovenal! De dynamisering van deze muziek moet het gevolg zijn van het engagement en het
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entoesiasme waarmee men ertegenaan gaat, zonder haast en weloverwogen, net zoals uw oom
zijn graphies uitwerkte: bijzonder gedreven met een klare kop (waardoor voor mij de horizontale
component van zijn werk belangrijker voorkomt dan de verticale). (…) Uw voorstel tot bezetting
[twee tenorblokfluiten / twee altblokfluiten] vind ik prima. (…) Laat het spel der blokfluiten
steunen op hun gemak en klinken als vanzelfsprekend.. (…)’
De inhoud van volgende briefpassus (Parijs, 29.12.1985) van Luc Peire aan Marc Peire sluit
wellicht het best aan bij het muzikale klankbeeld dat Frans Geysen in deze vijf duetten voor twee
blokfluiten beoogt: ‘(…) hoewel in principe de plastische kunst leeft in de ruimte, leeft ze ook
een groot gedeelte in de tijd, d.w.z. de tijd die men neemt om de oppervlakte of volumes te overlopen: links-rechts-onder-boven etc. Ritme ontstaat bij mij door de verschillende dikten van de lijnen
en de spanningen van de ruimte (of stilten) ertussen. Ook de ‘codes’ leest men af in de tijd. (…)’
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TENTOONSTELLING

Luc Peire: Taiyo (1968)

Gaston Bertrand: Pour un hommage à Michel-Ange (1960)

2 x Ruimte

Luc Peire | Gaston Bertrand
4 juli - 12 september 2004
Atelier Luc Peire - Stichting Jenny & Luc Peire
De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
vrije bezoekuren op vrijdag, zaterdag en zondag, van 11u tot 19u. Toegang volwassenen: € 1
dinsdag 24.08.2004 om 10 uur
‘Van Guido Gezelle over Paul Van Ostaijen tot fonetische poëzie’
Performance door Wouter M. Hessels
Muzikale intermezzi door Marc Peire, blokfluit
toegang: € 15
reservatie: (+ 32)-(0)50/630 430
in samenwerking met Cultuurcentrum Knokke-Heist
donderdag 26.08.2004 om 10 uur
‘Luc Peire et Gaston Bertrand’
Lezing Serge Goyens de Heusch
toegang: € 15
reservatie: (+ 32)-(0)50/630 430
in samenwerking met de Stichting Gaston Bertrand & Cultuurcentrum Knokke-Heist
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Luc Peire en Gaston Bertrand: 2 x Ruimte
Anne Adriaens-Pannier

Het beleven van een authentieke ervaring bij het betreden van het gerestaureerde atelier en de herontdekking van een aantal belangrijke doeken die de kunstenaar zelf heeft bewaard, bepalen de
grote belangstelling voor de Stichting Jenny & Luc Peire sinds de opening in juli 2003. In zijn feestelijke openingstoespraak onderstreepte Minister Paul Van Grembergen de uitzonderlijke taak voor
een ruimte waar het kunst-scheppen en het kunstbeleven zo nauw aan elkaar verbonden zijn. De
ontmoeting in een architecturaal hoogstaande nieuwbouw tussen de levendige herinnering aan een
creatieve levensfase en de wil tot het verspreiden van kunstervaring, vormen de doelstellingen van
de Stichting.
Ook het focussen van het oeuvre van Luc Peire binnen een brede artistieke context behoort tot haar
hoofdopdrachten. Het initiatief van evenementen en performances waar dichtkunst en muziek aan
bod komen, is een tegemoetkoming aan Peires wens om tot ‘objectieve poëzie’ te komen, een
symbiose tussen poëzie en plastische kunsten.
Luc Peire (1916-1994) en Gaston Bertrand (1910-1994)
De dialoog met de kunst van tijdgenoten is een ander gegeven. Zo opteert de Stichting voor het
organiseren van kleine zomertentoonstellingen met werk van kunstenaars die, zoals Luc Peire,
blijk geven van verruiming in de evolutie van de formele schepping en van het ‘over-kunst-denken’.
Peire zelf had het over figuren die de kern van het ‘kunst-scheppen’ begrijpen, die dezelfde taal
spreken, voor wie deze woorden eenzelfde betekenis, eenzelfde inhoud hebben.
Rond dit concept profileert zich in de eerste plaats de figuur van schilder Gaston Bertrand. Vooral
werkzaam in het Brusselse kunstenaarsmilieu, kende Bertrand een artistieke evolutie die tijdens
zijn deelname aan de activiteiten van de Jeune Peinture Belge even parallel liep met het parcours
van Luc Peire, maar algauw een eigen wending nam. Buitenlandse reizen, in het bijzonder een verblijf
in Italië, waren van grote betekenis. Dat beide kunstenaars elkaar kenden en respectvol elkaars oeuvre
waardeerden, kan moeilijk geloochend worden. Even vermeldenswaardig is dat beiden overleden
in februari 1994. Zo brengt deze tentoonstelling een passende hommage aan de uitzonderlijke rol
van twee figuren binnen de ontwikkeling van de abstracte kunst na de jaren ‘50.

Luc Peire gezien door
Herman Burssens,
02.1956

In samenwerking met de Stichting Gaston Bertrand (Brussel), vertegenwoordigd door Philippe Baron Roberts-Jones (voorzitter), Serge Goyens
de Heusch (administrateur) en Caroline Bricmont (wetenschappelijk
medewerkster), werd binnen de verzameling van de Stichting een keuze
gemaakt van een zestal belangrijke doeken en enkele aquarellen van
Bertrand. De weerhouden thema’s benadrukken vooral de banden met
de architectuur en de opbouw van structurele ruimten, binnen de creatieve periode van 1951 tot en met 1961. Aan de zeer gevarieerde inspiratie die Bertrand uit het thema van de Medicikapel te Firenze putte, wordt
ruimere aandacht gegeven. Een bijzondere groep lineaire tekeningen
illustreert dit. Uit deze sobere grafische voorstellingen blijkt de kracht van
een uitgepuurd lijnenspel. Voorafgaande realistische studies van het thema,
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gevolgd door vereenvoudigde vormstructuren, maar ook vrije variaties, ontstaan na het grote doek,
worden aan het publiek getoond als spirituele denk- en tekensporen van de kunstenaar.
2 x Ruimte
Wanneer Luc Peire beweert dat schilderen voor hem een menselijk probleem is, benadrukt hij vooral
het uitgangspunt van zijn hele streven. De mens blijft centraal als maatstaaf voor vorm en ruimte.
Naar de abstractie stapt de kunstenaar pas over na een overtuigend rijpingsproces. In de abstractie
ontdekt Peire een vormentaal die honderd procent van hemzelf is, zonder concessies aan de werkelijkheid en waarin hij alles verwijdert wat vreemd is aan zijn eigen ritme. Zijn ritme is verticaal.
Ook het leven ervaart hij verticaal: ‘Horizontaal betekent voor mij dood, rust, passiviteit. Verticaal
daarentegen is activiteit, opgang, strijd, voor mij het leven zelf.’ (*)
Het element ruimte is voor Peire geen abstract begrip. Aanvankelijk duiden vluchtlijnen nog op
perspectief. Vervolgens schept Peire ruimte door het afwegen van volumes en vlakken.
De essentiële ruimte die hij tenslotte in het schilderij bereikt, laat een ‘environment’-ervaring toe.
Als kunstenaar wil hij zelf in het werk kunnen treden, wil hij binnen de wereld van het schilderij
rondlopen. Hij nodigt ook de toeschouwer daartoe uit.
Aan de grote wand in de kluis van de nieuwbouw krijgt de bezoeker een overzicht van Peires
geleidelijke en consequente ontwikkeling binnen dit ruimteconcept, met olieverfwerken vanaf
1951 tot en met 1968.
Voor Gaston Bertrand, die in zijn kunststreven observatie, onderzoek en kennis verenigt, blijven de
vormen uit de natuur, uit de architectonische realiteit, het uitgangspunt. Zo omschrijft Philippe
Roberts-Jones het in zijn bijdrage ‘Gaston Bertrand en de abstractie’. Elk gegeven openbaart zich
in termen van perspectief, plan of volume. Het doorgedreven vereenvoudigingsproces wordt de
structuur van de compositie. Bertrand bepaalt zelf nieuwe wetten voor plastische ruimte. Het teruggrijpen naar de geometrie blijft voor hem een geliefkoosde doelstelling. Elk onderwerp, elk thema
wordt geanalyseerd, uit elkaar gereten en kan de aanzet vormen tot verschillende versies, soms
over vele jaren verspreid.
Naast geabstraheerde composities realiseert Gaston Bertrand ook figuratieve werken, in het bijzonder
het portretgenre dat hij meesterlijk beoefent. Vanuit de herkenbare voorstelling van het model
groeit een situering van een figuur in de ruimte, enkel opgeroepen door een uitgepuurd lijnenspel. Via een doorgedreven vereenvoudiging van vormen en via een realisatieproces gebaseerd op
een intrinsieke plastische wetmatigheid,
groeit Bertrands idee van plastische ruimte
uit tot een mentaal ruimtelandschap, steeds
aanleunend bij een persoonlijke ervaring en
belevenis.
(*) Ludo Bekkers, Gesprek met Luc Peire, in: Streven, Antwerpen,
jg. 19, nrs. 11-12, 08-09.1966, pag. 1066-1073

Gaston Bertrand
gezien door Serge Vandercam omstreeks 1948
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Luc Peire
Olympos (1962, olieverf op doek, 195 x 248 cm, ILP 395)
©
Collectie Atelier Luc Peire - Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke
Foto: Bollaert & Moortgat
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Gaston Bertrand en de abstractie
Philippe Roberts-Jones
Voorzitter van de Stichting Gaston Bertrand

Gaston Bertrand was gefascineerd door de architecturale sites, de structuur en het menselijk onderzoek
naar natuurlijke vormen. Deze door de geometrie mogelijk gemaakte inname van de ruimte, was een
uitverkoren streven van de schilder. De herleiding van het onderwerp tot een betekenisvol element of
het suggestief detail, zal vrij snel zijn onderzoek beheersen. Er is herleiding nodig om tot de bevestiging te komen. Gaston Bertrand begint zijn artistieke reis door in 1939 met Louis Van Lint en Anne
Bonnet ‘de vrije weg’ aan te nemen. Hij neemt deel aan de groep Apport, georganiseerd door Robert
L. Delevoy in de Brusselse Galerie Apollo, tevens ook het startpunt van de Jeune Peinture Belge in
1945. De beste kunstenaars van hun generatie zijn er vertegenwoordigd; Mendelson, Mortier,
Delahaut, Cox, Lismonde en ook Luc Peire, die samen met Godderis en Slabbinck ontslag neemt in
1947. In deze context werpt Gaston Bertrand zich op als groepsleider en bouwt hij ook een gezaghebbende en nauwkeurige stijl op. Hij verenigt de aandacht, de uitvinding, het onderzoek en het weten.
Vanaf 1945 werpt het thema van ‘La Cage d’escalier’, ‘La Rampe’ of ‘Le Corridor’ zich op in termen
van perspectief, vlakvorming, volume en vormelijk spel. Deze gedachte wordt belangrijk voor de schilder en beheerst zelfs het zeethema. ‘Vue sur la mer’ toont de afgelegde weg in 1948. Het reële, tenminste in zijn verschijningsvormen en het anekdotische worden opgeofferd ten gunste van de vormelijke compositie waar de geometrie haar overwicht bevestigt. En toch gaat de gevoeligheid door het
ritme van de golven of de zachte nuances van de chromatiek niet verloren. Maar het heldere en
krachtige afsnijden van de elementen stuurt het perspectief en leidt de blik naar de volle zee. Een droom
opent zich tussen de muurvlakken. De ruimte hier, van binnen naar buiten, vindt haar architectuur. De
architectuur als onderwerp en als middel.
In 1948 wordt ook ‘Le Palais des Académies’ de aanleiding voor een onderzoek waar het geometrisch
maken van de stedelijke ruimte, haar deconstructie en haar herstructurering - zoals men dat vandaag
zou zeggen - mogelijkheden scheppen voor de kunstenaar. Hij kan het reële herinrichten volgens beeldende en chromatische wetten die hijzelf vastlegt. Hij steunt op de realiteit om zich over te leveren aan
vrije variaties op het gekozen thema. Men moet niet geloven dat de doeken van Gaston Bertrand
geschilderde zichten zijn op het motief of gewoonweg geconcipieerd zijn volgens model in het atelier.
Het volbrachte werk is het gevolg van verscheidene benaderingen; vluchtige schetsen, uitgewerkte tekeningen, diverse aquarellen kunnen leven geven aan verscheidene versies stapsgewijs uitgevoerd in de
tijd. De eerste, gekende tekening van ‘Le Palais des Académies’, bekeken van op het Paleizenplein,
dateert van 1941 en is realistisch te noemen. Een andere tekening uit 1946 is zeer helder gemaakt
en heeft ongetwijfeld model gestaan voor het schilderij van het Museum van Oostende.
Gedurende verschillende jaren zal Bertrand gefascineerd zijn door de Theresianenwijk van het
Paleizenplein en het Koningsplein. Reeds in 1949, met ‘Architecture’, openbaart de abstractie zich als
dominerend in het ganse proces van de verheldering. De geometrie legt zich op, maar in zachtheid, in
nuance, in poëzie. Enkele verticalen springen eruit en schakeren de ruimte die driedimensionaal blijft
en dat terwijl zachte tonaliteiten trapsgewijs oplopen, van grijs naar blauw, met enkele oppervlakteelementen als hoofdlijnen.
Hieraan willen we een vaststelling koppelen van de kunstenaar zelf, die in 1953 stelde: ‘De kwaliteit
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van een werk is in de loop van de geschiedenis nooit bepaald geweest door het onderwerp of door het
voorwerp, maar door hetgeen daar bovenuit komt. Wat nieuw is, in ieder geval in onze Europese
schilderkunst, zijn de negaties die tot uitdrukking komen in vormen die al dan niet uit de natuur
voortkomen, maar met die natuur geen enkele zichtbare band hebben.’ (*)
Dit was reeds het geval voor de reeks van 22 aquarellen uit 1949, getiteld ‘Géométrie’, voor ‘Hangar’
het jaar nadien, of voor de olieverfschilderijen, genoemd ‘Composition’ of ‘Vers une quatrième dimension’ (1952). Dit zal zeker ook gelden voor de verscheidene variaties op Italiaanse sites waarvan de
‘Hommage à Michel-Ange’ (1955) een hoogtepunt is, voor de Spaanse sites, voor de variaties op de
Parijse metro of voor ‘Vésubie’ (1964). Alsook voor het in de verf zetten van een kleur, ‘Rouge’
(1963) of ook nog voor ‘Le Partage des choses’ (1977), ‘L’arbre de vie’ (1987)... en voor enkele
richtlijnen van abstractie, altijd blijk gevend van nauwkeurigheid en gevoeligheid.
Indien een zeker aantal werken en onderzoeken Bertrand kunnen onderbrengen bij de meesters van
het abstracte van de tweede generatie, zullen de natuur en het figuratieve toch nooit opgegeven worden. De menselijke figuur daarbij in het bijzonder. Tijdens zijn ganse leven hebben de man of de vrouw
altijd zijn aandacht gevraagd. De portretkunst is hem eigen, niet enkel in de trek om de trek, maar in
hun beleving, hun gevoeligheid, hun uitdrukking, hun context. Elkeen van de afbeeldingen zou het voorwerp kunnen zijn van een studie op zich, een les in schilderkunst en een kennismaking met het model.
Het onderzoek naar de opmaak, de uitwerking van het onderwerp, zowel wat betreft zijn structuur als
wat betreft zijn chromatiek, is gekend door de atelierboeken die Bertrand bijgehouden heeft tussen
1935 en 1992. Voor elk van de olieverfschilderijen schetst Bertrand het schema en detailleert hij
de handelingen. Elke trek, elke nuance is bij de schilder het onderwerp van een reflectie.
Wanneer de kunstenaar de grens oversteekt van het concrete naar het abstracte, geldt dezelfde lijn:
het onderzoek alleen al kan leiden naar de voltooiing. Het non-figuratieve doek ‘Sur fond noir’ dat
misschien andere herinneringen meevoert dan zijn geschetste vormen en zijn chromatiek, dateert
uit de periode 1953-1963. De totstandkoming duurde lang, maar de vanzelfsprekendheid van het
werk draagt daarvan geen enkel spoor. Wanneer men met een abstractie geconfronteerd wordt,
dan is deze noch koud, noch mededeelzaam, maar de belichaming, zo blijkt, van een geestelijk
landschap, dus van een beleving. De kunst moet altijd de weerschijn zijn van een ademhaling. Het
gebeurt zelden dat Gaston Bertrand voorbijgaat aan dit essentiële punt.
Hierin onderscheidt Bertrands werk zich van dat van een Luc Peire of een Jo Delahaut. Bij Luc Peire
gaat de keuze van het verticaal scanderen en van de kleur voor op de verheldering. Indien de oorsprong
van de verticale ongetwijfeld teruggaat op de homo erectus, dan wordt het teken vervolgens niet
langer het voorwerp van een onderzoek op zich. Bij Bertrand vindt de verheldering altijd plaats,
behalve als de gedachte strikt uitgaat naar de geometrie. Op deze wijze leiden beide kunstenaars
hun oeuvre naar de voltooiing en de originaliteit.
‘Het gaat om een bezinkingsproces, een zoeken naar zuiverheid van vorm en materie. Kortom, een
plastisch equivalent van een ervaren impressie. Het zijn, zo u wilt, mentale en gevoelige beelden, die
volgens de bijzondere wetten van de schilderkunst worden samengesteld.’ (*) De essentiële uitspraak in
deze verklaring uit 1965 is zonder meer ‘plastisch equivalent’. De kunstenaar ontvlucht elke anekdote, elke bewijsvoering of pleidooi. Welke ook de techniek of de drager is - olie, gouache, aquarel,
potlood, gravure, doek, papier, zijde of steen -, de enige bekommernis is de beeldende uitdrukking,
het juiste gebruik van een langdurig ervaren taal.
vertaald door Wouter M. Hessels
(*) Gaston Bertrand, in: Philippe Roberts-Jones, Abstracte schilderkunst in België 1920-1970, Snoeck-Ducaju & Zoon – Gemeentekrediet, Gent/Brussel, 1996, pag. 151
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