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Beeldend kunstenaar Luc Peire (°Brugge 1916 – †Parijs 1994) evolueerde vanuit het expressionisme
(in het zog van Constant Permeke) over een persoonlijke reductie en stilering van de menselijke figuur
(tijdens de jaren ’50) naar een voorstelling van de mens als spiritueel wezen, gesymboliseerd in de
verticale beweging en gesitueerd in een uitgebalanceerde ruimte. Zo groeide Peire internationaal uit tot
de meester van het abstract verticalisme.
Voor deze ontwikkeling was de artistieke dialoog met figuren als Eduardo Westerdahl, Alberto Sartoris,
Josep María Subirachs, Michel Seuphor, Leo Breuer, Henri Chopin en Mathias Goeritz cruciaal.
Met de zwart-wit-‘graphie’ als persoonlijke kunstvorm bereikte Luc Peire de essentie van zijn doorgedreven verticalisme. Hij paste dit model van geritmeerde ‘optical art’ toe in zijn drie spiegel-environments
(1967, 1968, 1973) waarin hij in uiterste consequentie de climax van zijn artistieke streven bereikte:
het oneindige (l’infini) en de ruimte (l’espace).
Peires wil tot samenwerking met andere kunstenaars, architecten en urbanisten leidde tot heel wat integratieprojecten in België en Frankrijk.
De artistieke carrière van Luc Peire volgde een internationaal parcours. Daarover getuigde de echtgenote
van de kunstenaar, Jenny Peire-Verbruggen, in haar dagboeknotities De ateliers van Luc Peire, postuum in
2001 uitgegeven door Ludion (Gent-Amsterdam) en geannoteerd door Marc Peire.
In juli 2003 stelde Atelier Luc Peire - Stichting Jenny & Luc Peire het atelier van de kunstenaar te Knokke
(België) open voor het publiek.
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-Dorp, waar zij beschikt over het
atelier, de bungalow 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. Voor het tentoonstellen van Peires sleutelwerk Environnement I uit de
Collectie van de Vlaamse Gemeenschap, werd de tuin uitgebreid en is door hetzelfde architectenduo
een ‘tuinkamer’ ontworpen.
Het archief van de Stichting verzamelt en bewaart alle gegevens en materiaal over Luc Peire, zijn oeuvre,
zijn artistieke en familiale omgeving.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Anne ADRIAENS-PANNIER (dr. in de kunstgeschiedenis), Jacques
BOYON (ex-minister, ex-kamerlid (F)), Michèle BROUTTA (galeriehoudster, uitgever), Peter DE BRUYCKER
(architect), Beatrijs DEMEESTER (kunsthistorica), Marc DUBOIS (architect, eredocent), Marc PEIRE (kunsthistoricus), Patrick-Gilles PERSIN (kunstcriticus), Eliane RAIGNAULT (ex-functionaris ambassade), Romain
Nicolas SCHUMANN (Art Consulting), Patrick VAN HOESTENBERGHE (erenotaris).
De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
www.lucpeire.com
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Cover: Josep María Subirachs, Luc Peire (1954, Oost-Indische inkt op papier, 34,5 x 27,8 cm,
collectie SJLP). Foto: Marc Peire

LUC PEIRE OMRINGD
Marc Peire
Vertaling Franse teksten van Luc Peire en citaten: Irene Smets
Stichting Jenny & Luc Peire organiseert, in het kader van het herdenkingsjaar 2016. Luc Peire 100, van
zaterdag 9 juli tot zondag 4 september een zomertentoonstelling met werk van vrienden-kunstenaars uit
de persoonlijke collectie van Luc Peire. Veel van deze werken zijn aan Luc Peire geschonken en voorzien
van een persoonlijke opdracht. Zo wordt Peires nationale en internationale artistieke entourage belicht.
De artistieke contacten kwamen tot stand tijdens zijn studietijd (Brugge, Gent, Antwerpen) en reizen
(Tenerife, Spanje) en in de context van groepstentoonstellingen (Salons Art Jeune, Brussel, aanvang
jaren ’40; Vormen van heden, Knokke, 1957; Salon de Mai, Salon des Réalités Nouvelles, Grands
et jeunes d’aujourd’hui, Parijs), van organisaties en kunstenaarsgroepen (in België ’t Luizengevecht, La
Jeune Peinture Belge, Raaklijn; in Frankrijk Groupe Mesure, Centre Co-Mo) en van het galeriecircuit in
Spanje (Galerías Layetanas, Barcelona) en Frankrijk (Galerie Hautefeuille, Galerie de Varenne, Galerie
Convergence, Galerie Broutta e.a.).
Peire zelf schreef korte beschouwingen en appreciaties over andere kunstenaars: Raymond Art (1977;
publicatie 1981), Leo Breuer (publicatie 1993), Will Faber (1972; publicatie 1974), Moon Shin
(1972), Francis Olin (1978, publicatie 1988), Roger-François Thépot (publicatie 1963), York Wilson
(1982; publicatie 1997). Zo ontdekken we Peires visie op de kunst van bevriende collega’s, wier
authenticiteit hij steeds weet te waarderen.

Permeke, Slabbinck, Van Anderlecht

In een brief aan vrienden, van 28 februari 1987, zegt Luc Peire dat hij Constant Permeke heeft leren
kennen via Rik Slabbinck, met wie hij in Gent heeft gestudeerd1. Hij omschrijft zijn band met Permeke
als volgt: ‘Ik heb nooit les van hem gekregen, ik was zijn leerling niet in de enge zin van het woord,
we gingen samen schilderen, hij kwam soms tekenen in mijn atelier. De minste opmerking of de minste
aanwijzing van hem betekende iets voor mij. Vooral, we praatten veel over schilderen. Hij was voor
mij meer leraar dan Van de Woestijne ooit geweest is2. Bij Permeke stond ik ook dichter als mens. Hij
was een geweldige genieter en daardoor was er misschien meer menselijk contact met hem. Ik zal niet
zeggen dat ik van nature zo uitbundig was en dat ik daarom zo dicht bij Permeke stond, maar je moet
dit als schilder bekijken. Hij was meer schilder dan Van de Woestijne. Hij heeft dan ook een grotere
invloed op mij gehad.’3
Van Permeke kreeg Peire in 1941
het olieverfwerk Ruggelings ten
geschenke. Bij de signatuur
onderaan rechts lezen we: ‘Aan
Luc Peire / Hartelijk / 11-2-41’.

Links: Constant Permeke, Ruggelings
(1941, olieverf op karton op multiplex,
59,5 x 39 cm, collectie SJLP). Foto:
Marc Peire
Rechts: Rik Slabbinck, Clown (s.d.,
olieverf op doek, 39 x 33 cm,
collectie SJLP).
Foto: Marc Peire
1
2

3

Brief in doorslag bewaard in het correspondentiearchief Stichting Jenny & Luc Peire, Knokke.
Tussen 1935 en 1940 volgde Luc Peire de ateliers Monumentale Kunst aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in
Antwerpen onder leiding van Gustave Van de Woestyne.
3 BEKKERS, Ludo, ‘Gesprek met Luc Peire’, in Streven, jg. 19, deel II, nrs. 11-12, Antwerpen, 08-09.1966, p. 1067.
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De nauwe band met Rik Slabbinck ontstond vooral in de sfeer van het bohemien leven en het schilderen
in volle natuur rond ’t Luizengevecht in Dudzele eind jaren ’30 en van La Jeune Peinture Belge,
direct na WO II.4 Samen met Slabbinck en Jack Godderis behoorde Peire binnen laatstgenoemde
kunstenaarsgroepering tot ‘la tradition flamande’.5 Op 15 maart 1947 nam dit ‘Vlaamse’ trio ontslag,
omdat naar hun gevoel vanuit de Jeune Peinture Française en de Ecole de Paris een abstraherende stijl
werd opgedrongen aan La Jeune Peinture Belge:
‘Wij hadden het al eerder moeten zien maar beseffen nu pas dat ze ons, zogezegd ter verdediging van
de Jeune Peinture Belge, naar de abstracte schilderkunst genre Ecole de Paris […] wilden leiden. Wij
hebben helemaal geen zin om deel uit te maken van een groep die tot het abstracte neigt, en wij willen
ons door niemand laten gebruiken.’6
Van Slabbinck bezat Peire het doek Clown, een dramatisch en qua kleurgebruik en toets heel expressief
masker.
De vriendschap tussen Luc Peire en Englebert Van Anderlecht ontstond wellicht in Brussel, binnen de
context van de Salons Art Jeune 1942 in L’Atelier (Galerie d’Art) tussen 17 en 31 augustus. Peire toonde
er drie werken (cat. 86-88), waaronder twee kinderportretten7, en Van Anderlecht vier werken (cat. 103106). Het wederzijdse respect voor elkaars kunst bleef oprecht. Peire schonk Van Anderlecht in 1944
de afgewogen krachtige, schetsmatige houtskooltekening Dorp uit 1939 waarin de diagonale lijn van
elektriciteitspalen en –draden een spatiaal compositie-element vormt. Van Anderlecht gaf hem tekening
nr. 754 uit 1940 in gemengde techniek, een werk waarin de sierlijke, vitaal-dynamische barokke
tekenstijl en lijn binnen de gesloten opbouw een persoonlijke spontaniteit maar zeker ook invloeden van
Cézanne en Matisse verraden8.
In deze tekeningen is de kiem van hun toekomstige artistieke ontwikkeling al aanwezig: bij de ene de
constructieve abstractie (‘le style’), bij de andere de informele abstractie (‘le cri’).9

Links: Luc Peire, Dorp (1939, houtskool op papier, 12,5 x 16 cm, ILP 93B, privécollectie). Foto: Marc Peire
Rechts: Englebert Van Anderlecht, tekening nr. 754 (1940, waterverf en Oost-Indische inkt op papier,16 x 21,5 cm,
collectie SJLP). Foto: Marc Peire

Van Anderlecht stierf jong, net geen 43 jaar oud. Peire bleef het talent en de kunst van zijn collegakunstenaar – sterk lyrisch-abstract geëvolueerd – verdedigen en hoog waarderen.
PEIRE, Marc, ‘‘t Luizengevecht’, in Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 13, jg. 13, Knokke-Dorp, 07.2015, pp. 7- 13.
DELEVOY, Robert L., La Jeune Peinture Belge, Editions Formes, Parijs-Brussel, 1946, pp. 107-149.
Geciteerd in BOURGUIGNON, Paul-Henri (1947), ‘La Jeune Peinture ne bat plus que d’une aile’, in Le Phare Dimanche,
Brussel, 13.04.1947.
7
Les Enfants M. (1941, CR 119); Florke /Portrait d’enfant (1939-41, CR 92).
8
In Peires kaartenbestand van de verzamelaars staat het toenmalige woonadres van Englebert Van Anderlecht genoteerd:
‘Brussel, rue de Pavie, 17’.
9
Cf. de terminologie van SEUPHOR, Michel, Le style et le cri. Quatorze essais sur l’art de ce siècle, Editions du seuil, Parijs,
1965, 288 pp. (+ ill.: [16] pp.).
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Canarische Eilanden

De doof geboren kunstenaar Fredy Szmull behoorde tot de kunstenaarskring rond kunstcriticus en -essayist
Eduardo Westerdahl op Tenerife. Westerdahl was voogd over de jonge kunstenaar. Luc Peire raakte
met Szmull bevriend tijdens zijn verblijf op Tenerife in 1952 en 1953, voor en na zijn reis naar Belgisch
Congo. Hij bewaarde een prachtig olieverfwerkje van Szmull, dat uitmunt door fijn compositorisch
evenwicht en kleurbalans, op de grens tussen figuratieve verstilling en abstraherende vereenvoudiging.

Links: 1953. Santa Cruz (Tenerife). Atelier van Luc Peire in Calle San Sebastián. Van links naar rechts: Fredy Szmull,
Luc en Jenny Peire, de dichter Pedro García Cabrera. Foto: archief SJLP, Knokke
Rechts: Fredy Szmull, [z.t.] (circa 1953, olieverf op papier, 25 x 34,5 cm, collectie SJLP). Foto: Marc Peire

In 1952, nog op Tenerife en voor de afreis naar Belgisch Congo, begon Peires vriendschap met de
Canadese schilder York Wilson en diens vrouw Lela. De kunstenaars bleven met elkaar contact houden.
In 1965-66 kregen Jenny en Luc zelfs de kans om het atelier van York Wilson in New York te huren.10
In 1982 schreef Luc Peire een korte tekst over York Wilson, die in 1997 werd gepubliceerd.
Luc Peire
York Wilson (1907–1984, Toronto, Canada)
Archief SJLP (TLP82-2)
Publicatie in: WILSON, Lela, York Wilson: His Life and Work, Carleton University Press, Canada,1997,
pdf format, Chapter 23, pp. 11-12
‘aan York Wilson
De rasechte kunstschilder York Wilson is een van de meest
begaafde artiesten die ik ooit heb mogen ontmoeten: een
buitengewoon colorist en lyrisch dichter die erin slaagde zuiver
plastische regels van vormen, van kleur te introduceren, samen
met een gevoel van grote vrijheid. Zijn verblijf in Parijs en zijn
contacten met het gezelschap kunstenaars uit de hele wereld,
die de Ecole de Paris vormen, gaven het ontstaan aan werken
die naar mijn mening tot de beste van zijn productie behoren.
Op zijn tentoonstelling in het Musée Galliéra in Parijs hing een
reeks schilderijen van uitzonderlijk hoog niveau, waardoor de
York Wilson, [z.t.] (s.d., 49 x 64,5
universele schilderkunst met een hoofdstuk uit Canada werd
cm, gemengde verftechniek op papier,
verrijkt.
collectie SJLP). Foto: Marc Peire
Sinds onze ontmoeting in 1952 in Santa Cruz de Tenerife, is er
tussen York, Lela en ons altijd een hechte band van waardering,
vriendschap en humor geweest.
De zich steeds vernieuwende schilderkunst van York bekoort en maakt gelukkig.
Luc Peire
Parijs, 27 april 1982’
10

PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (inleiding en annotaties), De ateliers van Luc Peire, Ludion, Gent-Amsterdam, 2001,
pp. 66-68.
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Peire maakte op de Canarische Eilanden ook kennis met de beeldhouwer Plácido Fleitas en bewaarde
in zijn kunstcollectie twee tekeningen uit 1953 van deze kunstenaar. Het is niet ondenkbaar dat
Fleitas’ werk hem inspireerde. Peire, sinds 1952-53 op zoek naar ruimtelijke dimensies en spatiale
accenten in zijn kunst, integreert in enkele werken ovaal doorbroken, soepele, formeel en bedachtzaam
gemodelleerde sculpturale vormen die het werk van Barbara Hepworth en Henry Moore voor de geest
roepen, maar ook het oeuvre van Plácido Fleitas, met wie hij toen in goede relatie stond.

Links en midden: Plácido Fleitas, twee tekeningen
(beide: [z.t.], 1953, Conté-potlood en grafietpotlood op papier, 31 x 24,5 cm, collectie SJLP). Foto: Marc Peire
Rechts: Plácido Fleitas, sculptuur. Zwart-wit foto door Luc Peire bewaard in zijn persoonlijk archief.

Luc Peire, Espace-Menton (1954, olieverf op doek,
73 x 100 cm, CR 610, collectie SJLP).
Foto: Bollaert & Moortgat

Willi Baumeister, [z.t.] (s.d., zeefdruk,
papier 30 x 23,5 cm / beeld 27,5 x 21 cm,
collectie SJLP). Foto: Marc Peire

Op Tenerife leerde Luc Peire via Eduardo Westerdahl ook het werk van Willi Baumeister kennen. Hij
bewaarde in zijn archief trouwens Westerdahls essay over Willi Baumeister uit 193411. De zeefdruk uit
Peires collectie toont Baumeisters typische tekenwereld: een ideografie als symbool van de natuurwetten
en hun evolutie, en van de menselijke existentie.
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11

WESTERDAHL, Eduardo, Willi Baumeister, Ediciones ‘Gaceta de Arte’, Tip. Sans. Isla de Tenerife Canarias, 1934, 39 pp.
(+ ill.).

Barcelona

Peire kwam met Josep María Subirachs in contact in Barcelona, na zijn reis naar Belgisch Congo en
Tenerife (1952-53).12 Hij exposeerde van 12 tot 18 december 1953 in de Catalaanse hoofdstad, in
Galerías Layetanas. Subirachs bezocht de tentoonstelling en zo leerden zij elkaar kennen.
Uitgenodigd door Jenny en Luc Peire kwam Subirachs naar België, waar hij twee jaar verbleef (vanaf juni
1954 tot 1956).13 Hij woonde en werkte een tijdje (in 1954) bij de Peires in Knokke. Daar realiseerde
hij voor de tuin zijn eerste sculptuur in gewapend beton, La doña de Putifar.

Links: 1954. Luc en Jenny Peire met Josep María Subirachs bij La doña de Putifar in de tuin in Knokke
Foto: archief SJLP, Knokke
Rechts: 02.1956. Knokke, atelier Luc Peire. Van links naar rechts: Cecilia Subirachs, Josep María Subirachs,
Georgette Hellinck, Jan Burssens, Jenny Peire, Herman Burssens. Foto: Luc Peire

Tijdens zijn verblijf in Knokke maakte Subirachs onder andere ook een portret van Jenny en Luc Peire in
Oost-Indische inkt. Dit nooit eerder tentoongestelde tekenwerk blijft exemplarisch voor Subirachs’ solide
sculpturale visie en doordachte geometrisch-analytische transformatie van de figuur, door middel van een
expressionistische, surreële en kubistische aanpak. In het profielportret van Peire reflecteert Subirachs,
samen met de afgebeelde, over perspectief, ruimte- en diepte-illusie, versterkt door het metafysische
blauw (‘BLAV.’). Hij alludeert tevens op de overgang naar een lineaire abstrahering van de menselijke
figuur, die toen bij Peire in een cruciale fase was. In het hoofd van de kunstenaar verbeeldt hij het
harmonische samengaan van het cerebrale en emotionele.

Josep María Subirachs
Links: Jenny Peire (1954, OostIndische inkt op papier,
32,5 x 24,8 cm)
Rechts: Luc Peire (1954, OostIndische inkt op papier,
34,5 x 27,8 cm)
Collectie SJLP.
Foto: Marc Peire
12

13

PEIRE, Marc, ‘Luc Peire – Josep María Subirachs’, in Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 12, jg. 12, Knokke-Dorp,
07.2014, pp. 20-23.
PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (inleiding en annotaties), De ateliers van Luc Peire, Ludion, Gent-Amsterdam,
2001, p. 43;
PEIRE, Marc, ‘Luc Peire. An Artist’s Life 1916–1994’, in Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo, Tielt,
2005, p. 93.
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Ook de eerste ontmoeting met kunstenaar Will Faber vond plaats in de context van Peires
solotentoonstelling in Barcelona. Op Tenerife had Westerdahl Peire reeds opmerkzaam gemaakt op
het werk van deze in Barcelona verblijvende kunstenaar van Duitse origine. Van Faber bezat Peire
een tekening in fantasierijk lijnenspel van een heer en een dame op een bank. Tijdens zijn verblijf in
Barcelona schonk Peire met kerstmis 1953 aan Faber het werk Dos mujeres (olieverf op papier, 51,5 x
32,5 cm, CR 569), met ‘al amigo Will Faber 25-12-53 Peire’ als dedicatie. Met kerst zeven jaar later
schonk hij Etude Antibes (1957, olieverf op papier, 24 x 31,5 cm, CR 684), met op de versozijde de
opdracht: ‘pour Willi & Em[ma] Faber avec toute mon Amitié, Paris Noel 1960 Peire’.
Eind 1972 schreef Peire een tekst over Will Faber, die in februari 1974 in het Spaans werd
gepubliceerd.
Luc Peire
‘Beschouwingen over de schilder en vriend Will Faber’ (1901–1987, Duitsland/Spanje)
Archief SJLP (TLP 72-2)
Publicatie: PEIRE, Luc, ‘Notas sobre el pintor y amigo Will Faber’, in Papeles de Son Armadans, jg. 19,
LXXII / nr. CCXV, Madrid-Palma de Mallorca, 02.1974, pp. 211-212.
‘In 1952, in Santa Cruz de Tenerife, sprak kunstcriticus Eduardo Westerdahl met zijn gebruikelijke
geestdrift en zijn opmerkzame blik vaak met mij over “die Duitse schilder, die in Barcelona woont”.
Spreken over Will FABER betekent: het hebben over een van de bronnen van de naoorlogse abstracte
kunst in Barcelona. Eerder waren er natuurlijk al Picasso-Gonzales-Dalí en enkele anderen geweest,
maar die hadden zich vooral buiten Spanje gemanifesteerd. FABER daarentegen kwam uit den vreemde,
ging zich in Barcelona vestigen en schilderde daar. Hoe en waarom besloot FABER naar Barcelona te
verhuizen? Ik weet het niet. Voor avant-gardekunstenaars was het daar toen zowat de woestijn. FABER
bracht in zijn reiskoffer alleen maar zijn liefde voor het Klee-universum en zijn eigen gevoeligheid mee.

Links: Luc Peire, Dos mujeres (1953, olieverf op papier, 51,5 x 32,5 cm, CR 569, privécollectie).
Foto: Bollaert & Moortgat
Midden: Will Faber, [z.t.] (1953, inkt met chloortekening en gouache op papier, 29 x 20 cm, collectie SJLP).
Foto: Marc Peire
Rechts: Luc Peire, Etude Antibes (1957, olieverf op papier, 24 x 31,5 cm, CR 684, privécollectie).
Foto: Bollaert & Moortgat

Niettemin waren er toen in Barcelona wel enkele artistieke kweekplaatsen: de groep Dau al Set en alles
wat door Tharrats werd bezield; en ook enkele individuele kunstenaars. Er waren de Altamiraschool en
Mathias Goeritz geweest. Langzamerhand begon er iets te bewegen, toen ik in 1953, ter gelegenheid
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van mijn tentoonstelling in de galeria Layetana, kennismaakte met Will FABER. Hij werkte hard en
liep over van enthousiasme en plannen. De schilderijen en gouaches die hij ons toonde bij hem thuis,
openbaarden mij zijn universum waarin techniek en materiaal samenvloeiden tot een zuivere plastische
poëzie. Aan die ontmoeting, aan zijn ijver, zijn schilderijen, zijn mappen vol tekeningen, gouaches en
ontwerpen bewaar ik een onuitwisbare herinnering.
Onze vriendschap bestond jammer genoeg slechts uit korte ontmoetingen in Barcelona of Parijs; FABER
zette zijn werk voort, in alle oprechtheid en in een heilzame rusteloosheid.
Ik meen dat hij in Barcelona, zijn zelfgekozen vaderland, hoe dan ook nogal geïsoleerd en een beetje
marginaal is gebleven. Kon hij zich wel integreren als niet-Catalaan? Accepteerde Barcelona hem echt
als een volwaardige ingezetene, terwijl hij er zijn leven heeft opgebouwd en zijn kunst heeft gegeven?
Ikzelf had de indruk dat het niet zo was. Met des te meer blijdschap geef ik nu toe dat ik mij ongetwijfeld
heb vergist, aangezien “Papeles de Son Armadans” een speciaal nummer wijdt aan Will FABER.
Parijs, 17 december 1972
LUC PEIRE’

Parijs

Tijdens zijn winterverblijf in het atelier van Victor Servranckx in Parijs in 195414, komt Luc Peire in contact
met Michel Seuphor.15 In 1984 beschrijft hij de omstandigheden van die eerste ontmoeting:
‘1954 was het jaar van de eerste contacten met Michel Seuphor en met de abstracten in Parijs, die
zich rondom hem verenigden in de samenkomsten van Batignolles [in het café Chez Victor], zoals ze
later werden genoemd. Seuphor had in 1950 zijn boek L’Art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres
gepubliceerd en werkte aan zijn Dictionnaire de la Peinture Abstraite.’16

Links: Michel Seuphor, Monsieur
(07.1953, inkt op papier,
54 x 37,3 cm, collectie SJLP).
Foto: Marc Peire
Rechts: Michel Seuphor, Madame
(02.01.1956, inkt op papier,
53,7 x 37,5 cm, collectie SJLP).
Foto: Marc Peire

Dat Luc Peire waardering had voor Seuphor als kunsthistoricus, essayist en kunstenaar, blijkt uit een
interview met Jaak Fontier in 1961: ‘Michel Seuphor is geen kunstcriticus en wil dit ook niet zijn. Hij is
kunsthistoricus en schrijver over moderne kunst, in het bijzonder over niet-figuratieve kunst.

14

15

16

PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (inleiding en annotaties), De ateliers van Luc Peire, Ludion, Gent-Amsterdam,
04.2001, pp. 58-59.
PEIRE, Marc, ‘Luc Peire & Michel Seuphor’, in Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 11, jg. 11, Knokke-Dorp,
07.2013, pp. 5-10/11 (F en N).
XURIGUERA, Gérard, Les années 50. Peintures-sculptures-témoignages, Arted Editions d’Art, Parijs, 12.1984, p. 155 (pp.
154-155: publicatie van Peires tekst ‘Les années 50-60 ont été, à mon sens […]’, typoscript, Parijs, 04.1984, archief SJLP
[TLP 84-1], 2 pp.).
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Hij is inderdaad een autoriteit, maar meer nog op universeel plan dan in Parijs alleen, dankzij zijn
grote belangstelling voor wat gebeurde en gebeurt over de hele wereld. Verwaarlozen we hem niet als
scheppend kunstenaar, want zijn hele leven heeft hij getekend en aldus een grafisch oeuvre opgebouwd
van niet te onderschatten betekenis.’17
Ondanks een verzuurd moment in de relatie ontkende Peire in 1976 niet dat hij veel aan Seuphor te
danken had: ‘In Parijs ontmoette ik Michel Seuphor, die ook een kennis van Sartoris was. Ik ben hem
veel verschuldigd want hij heeft mij altijd ondersteund en aangemoedigd. Ik heb heel wat onvergetelijke
uren met hem doorgebracht.’18
Van Seuphor bewaarde Luc Peire enkele verfijnde inkttekeningen met in het volle horizontaal gelinieerde
decor uitgespaarde figuren en vormen – de typische stijl van Seuphor. Op de versozijde van de
inkttekening Madame uit 1956 schreef Seuphor de dedicatie ‘pour Jenny et Luc Peire afin qu’ils la livrent
à “Monsieur” qui ne lui fera pas de mal. 15 nov. 1964’.
Een directe invloed van Seuphor op zijn kunst werd door Peire zelf in twijfel getrokken. Seuphor was
vooral een ideaal klankbord, de kunstkenner die de essentie van Peires werk ten volle begreep en hem
tot reflectie dwong.19

Vormen van heden/Esthétique d’aujourd’hui 		
Knokke 1957

Met Vasarely komt Peire in contact ter gelegenheid van Vormen van heden/Esthétique d’aujourd’hui, een
tentoonstelling die hij samen met K.N. Elno tussen 8 juni en 1 juli 1957 organiseert in het Gemeentelijk
Casino van Knokke. Vasarely presenteerde er het tapijt Horn uit 1957 (geproduceerd door Tabard frères
et sœurs te Aubusson). Luc Peire ging datzelfde jaar Vasarely opzoeken in diens atelier in Parijs en kreeg
het constructieve, ruimte suggererende werkje Deva uit 1954 ten geschenke, met verso de persoonlijke
opdracht ‘à Luc Peyre (je dis Paire) avec sympathie [Paris?] 24 XI 1957 Vasarely’.

Links: 1957. Luc Peire
op bezoek bij Vasarely
in zijn atelier te Parijs.
Foto: Jenny Peire
Rechts: Victor Vasarely,
Deva (86)
[recto & verso]
(1954, balpen en
gouache op papier
gekleefd op karton,
11 x 10,5 cm,
collectie SJLP).
Foto: Marc Peire
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19

FONTIER, Jaak, ‘Een interview met Luc Peire’, in De Periscoop, nrs. 9-10, Brussel, 07-08.1961, p. 9.
‘Luc Peire / Entretien avec Gérard Xuriguera’ in XURIGUERA, Gérard, Luc Peire, Carmen Martinez éditions, Parijs, 1976,
p. 153.
BEKKERS, Ludo, ‘Gesprek met Luc Peire’, in Streven, jg. 19, deel II, nrs. 11-12, Antwerpen, 08-09.1966, p. 1071.

Enkele andere kunstenaars die aan de tentoonstelling Vormen van heden/Esthétique d’aujourd’hui
deelnamen, zijn Willy Anthoons, André Bloc, Jan Burssens, Harold Cousins, Pol Mara, Michel
Martens, Jean Rets, Michel Seuphor en Ferdinand Vonck, die allen tot de vriendenkring van Luc Peire
behoorden.
Peire, Burssens en Mara kenden elkaar al van vroegere gezamenlijke tentoonstellingen: in 1954 (in
Brugge, met Victor Servranckx en Josep María Subirachs) en in 1956 (in Brussel, met Subirachs).20 Later,
in 1968, worden Pol Mara en Luc Peire samen met Roger Raveel, Paul Delvaux en Gustave Marchoul
geselecteerd voor deelname aan de 34e Biënnale van Venetië (Belgisch Paviljoen).
Van Harold Cousins bezat Peire onder andere een fijn lineair uitgewerkte sculptuur Golgotha van
gesoldeerd metaal, die een vaste plaats kreeg aan de zithoekwand in zijn bungalow in Knokke.

Links: Harold Cousins,
Golgotha
(s.d. [1956-57?],
gesoldeerd metaal,
55,2 x 51,5 x
28,5 cm,
collectie SJLP).
Foto: Luc Peire
Rechts: Jan Burssens,
[z.t.] (ca. 1956,
lakverf en grofkorrelig
zand op unalit,
125 x 36 cm,
privécollectie
[ex collectie Luc
Peire]).
Foto: Marc Peire

Groupe Mesure en Groupe Co-Mo

Leo Breuer, Jean Gorin en Roger-François Thépot maakten samen met Luc Peire deel uit van het bestuur
van Groupe Mesure (Parijs, 1960-65; stichter en voorzitter: Georges Folmer).21 Onder de kunstenaars
die aan de groepstentoonstellingen deelnamen, kunnen worden vermeld: Marcelle Cahn, Aurélie
Nemours, Francis Olin, Gilbert Swimberghe. Over Leo Breuer, Francis Olin en Roger-François Thépot
schreef Peire een beschouwing.
20

21

Zie ‘Exhibitions’, in PEIRE, Marc & SOETAERT, Els, Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo,Tielt, 2005,
p. 408.
PEIRE, Luc, Groupe ‘MESURE’, Paris, 1960, typoscript, 07.1988, archief SJLP (TLP88-1, 2 pp.) (gepubliceerd in Mesures Art
International, nr. 2, Luik, 30.11.1988, pp. 10-12). Georges Folmer, algemeen secretaris van de Salon des Réalités Nouvelles
in Frankrijk, richtte in 1960 Groupe Mesure op als reactie tegen de overheersing van de informele en lyrisch-abstracte vleugel
(80 tot 85%) binnen de Salon. De groep stelde zich ten doel ‘in Frankrijk en in het buitenland tentoonstellingen van en evenementen rond niet-figuratieve kunstwerken in al hun aspecten te organiseren, meer bepaald in samenhang met de architectuur’
(kopie van de statuten van Groupe Mesure, bewaard in dossier Groupe Mesure in Archief SJLP; vertaling: Marc Peire).
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Einde jaren ’60 behoorde hij samen met Leo Breuer, Nino Calos, Ivan Contreras-Brunet, Louis
Deledicq, Rafael Gayoso, Padron, Romano (Mattia Zanotti) en Michel Seuphor tot de oprichters van
Groupe Co-Mo (Centre) in Parijs.22 De naam van de groep is de afkorting van Construction-Mouvement.
Het centrum werd geleid door Denise Riquelme en groepeerde een twintigtal artiesten, onder wie
Vincent Batbedat, Ermanno Leinardi, Marino di Teana en Francis Olin.23
Luc Peire
Leo Breuer (1893–1975, Duitsland)
Archief SJLP (TLP 93-4)
Publicatie: PEIRE, Luc, ‘A l’ami Léo’, in Begegnungen mit Leo Breuer. Hommage zum 100. Geburtstag
1993, (uitgegeven door Andreas Pohlmann, Jacques Breuer en Gesellschaft für Kunst und Gestaltung,
Bonn), Verlag Siering KG, Bonn, 21.09.1993, p. 116

Links: Leo Breuer, Kleine Nachtmusik (1952, olieverf op doek, 65 x 50 cm, collectie SJLP). Foto: Marc Peire
Midden: 1961. Parijs, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 16ème Salon des Réalités Nouvelles.
Leo Breuer (rechts) en Luc Peire bij zijn doek Córdoba (1961, CR 787). Foto: archief SJLP, Knokke
Rechts: Leo Breuer, [z.t.] (1951, gouache op papier gemaroufleerd op karton, 46 x 30,5 cm, collectie SJLP). 		
Foto: Marc Peire

‘Aan mijn vriend Léo
Op een dag in september 1957 verbleef en werkte ik in Knokke-Het Zoute, toen Léo Breuer en zijn vrouw
Annie aanbelden. Zij hadden in Brussel mijn tentoonstelling in galerie “Les Contemporains” bezocht en
hij kwam vragen of ik wilde deelnemen aan de Salon des Réalités Nouvelles van 1958. Die dag begon
een lange vriendschap. In 1959 verhuisden mijn vrouw en ik naar Parijs, waar we ons in de rue de
Patay 79 vestigden. Een jaar later betrok Léo Breuer een woning enkele huizen verderop in dezelfde
straat.24 Toen ontstond wat wij schertsend de Ecole de Patay noemden. Hélène en Georges Pillement
nodigden me in 1960 uit om te exposeren in galerie Hautefeuille, die door Hélène Pillement en Hélène
Salmon werd geleid. Een jaar later, van 31 oktober tot 25 november 1961, kreeg Léo Breuer er een
tentoonstelling. Net als voor mij, was het ook voor hem zijn eerste individuele tentoonstelling in Parijs.
De aangename momenten die wij beleefden, het eindweegs dat wij samen aflegden: het is teveel om
na te vertellen. Ik herinner me een charmante, open, eerlijke en heel eenvoudige man, die vooral een
voortreffelijk colorist was.
In maart 1975 verloor de kunstwereld, vooral die van het Rijnland, een groot schilder, en ik een grote vriend.
Luc PEIRE
Parijs 1993’
22
23
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24

Vernissage tentoonstelling art constructif et mouvement, Centre CO-MO, rue de l’Echaudé 25, Parijs 6, 02.04.1969.
CHEVALIER, Denys, ‘Le Groupe Co-Mo (avec son Centre qui réunit une vingtaine d’artistes)’, in Le centre Co-Mo de Paris,
(tentoonstellingscatalogus), Ville d’Ivry-sur Seine, 06–27.05.1970, z.p.. In latere tentoonstellingsdocumenten duiken nog de
namen op van onder andere Vincenzo Arena, Robert Fachard, Aurélie Nemours.
Rue de Patay 44 (bron: Mesures Art International, nr. 2, Luik, 30.11.1988, p. 11).

Luc Peire
Francis Olin (1928–1997, België)
Archief SJLP (TLP 78-2)
Publicatie (met tal van aanpassingen en aanvullingen) in Francis Olin. Rétrospective 1952–1988,
(tentoonstellingscatalogus), Site industriel du Grand-Hornu, [s.d.] (03-15.06.1988), p. 18
‘We weten hoe enorm belangrijk het licht is voor een schilder, wat betreft de intensiteit en de
verhoudingen van de kleuren. Ook voor een beeldhouwer is het licht primordiaal, zowel voor sculpturen
als reliëfs.

Francis Olin, Relief (1985, hout en lakverf, 50 x 50 cm, collectie SJLP). Foto: Marc Peire

Het is door dat vermogen, ik zou zeggen door die toverkracht van het licht, dat ik vooral werd getroffen
toen ik, nu al twintig jaar geleden, voor het eerst werken van Francis OLIN zag. Het licht speelde
over de kleine modulaire elementen van witgeschilderd hout en schiep door hun schaduwen ontelbare
grijstinten waardoor het leek alsof ik tegenover schilderijen stond omdat het licht het oppervlak effende,
terwijl het door de structuur en de uitvoering in feite reliëfs waren, zoals Francis OLIN ze ook noemde.
Hij had het licht en de schaduwen ervan gevat en geleid. Dit was toen iets bijzonder belangrijks, dat
de jonge OLIN, in een tijd dat andere kunstenaars met soortgelijke experimenten bezig waren, zulke
mooie resultaten wist te verwezenlijken.
OLIN was lid van de Groupe MESURE vanaf de oprichting in 1961, en hij behoorde tot degenen die het
meest de geest van de groep belichaamden: een streven naar integratie van de kunsten, waarvan enkele
tentoonstellingen in en buiten Frankrijk getuigden. Sindsdien hebben zijn talrijke werken en integraties in
de architectuur zijn grote kundigheid aangetoond.
Vandaag, en ook reeds de voorbije jaren, zet Francis OLIN zijn artistieke onderzoekingen voort met
behulp van uiteenlopende materialen en gekleurde elementen, waarmee hij het dubbele probleem
aanpakt van het licht, dat voor de beeldhouwer net zo belangrijk is als voor de schilder.
Luc PEIRE
Parijs 1978’25
25

In de tentoonstellingscatalogus van 1988 staat ‘1983’. In december 1993 werd in Brussel Station Albert Station ingewijd,
waaraan Luc Peire, op uitnodiging van architect Jean Petit, als ‘designer’ meewerkte. Luc Peire had Francis Olin voorgesteld
voor de uitvoering van niveau -2 van dit metrostation.
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Luc Peire
Roger-François Thépot (1925–2003, Frankrijk)
Archief SJLP (TLP 63-1)
Tekst voor de uitnodiging tot de vernissage tentoonstelling THEPOT georganiseerd door Raaklijn, vrijdag
24 mei 1963, 20u, in de Tunnel ’t Zand 11 te Brugge (inleiding: Jaak Fontier). Tentoonstelling tot 15
juni 1963.
Roger-François Thépot, [z.t.] (1961,
gouache op papier, 31,7 x 26,5 cm,
collectie SJLP). Foto: Marc Peire

‘Een schilder wordt “bij ons” niet ingeleid
door een collega. De gewoonte wil het
anders. Maar gewoonten moet men m.i.
altijd verbreken en ze door andere vervangen
om later weer tegen de nieuwe in te gaan.
Dit heet evolutie.
Dat de eerste tentoonstelling in België van
Roger François THEPOT te Brugge ingericht
wordt, is weer een gulden bladzijde
voor Raaklijns palmares. Mij verheugt het
biezonder de tentoonstelling van mijn vriend
en collega te mogen voorstellen.
Als we aannemen dat er normen bestaan, en
dat deze van de plastische kunst authenticiteit,
sensibiliteit, stijl en kwaliteit zijn, dan bezit het werk van THEPOT die in zo hoge mate dat het degenen
die “oog” hebben niet zal ontgaan wat een buitenkans hun hier geboden wordt. Het zal slechts weinigen
ontgaan, want ik weet dat mijn geboortestreek rijk is aan mensen die gevoelig zijn voor degelijk werk.’

Links: Aurélie Nemours, [z.t.] (1964, collage [papier] op karton, 19 x 14 cm, collectie SJLP). Foto: Marc Peire
Midden: 06.11.1989. Parijs, Musée du Luxembourg. Vernissage Luc Peire, 50 peintures de 1951 à 1988. L’œuvre
gravé. Aurélie Nemours en Luc Peire. Foto: archief SJLP, Knokke
Rechts: Aurélie Nemours, Memphis (1979, zeefdruk, 40,5 x 40,5 cm, collectie SJLP). Foto: Marc Peire

14

Galerie Hautefeuille

Begin jaren ’60 maakte de fonetische en visuele dichter Henri Chopin in Parijs kennis met Luc
Peire. Aanleiding was Peires eerste solotentoonstelling in de Franse hoofdstad (Galerie Hautefeuille,
25.11–31.12.1960), waar de dichter het werk van Peire in hoge mate apprecieerde. Wederzijdse
bewondering leidde tot intense artistieke projecten in en rond Chopins tijdschrift Cinquième Saison. Met
teksten van Chopin creëerde Luc Peire graphies als ‘objectieve gedichten’ in de ruimte. Henri Chopin,
Luc Peire en de Zwitserse cineast Tjerk Wicky realiseerden in 1963 de experimentele kortfilm Pêche
de Nuit. De film (‘een filmische integratie van schilderkunst en poëzie’)26 speelde een pioniersrol in
het genre en werd (en wordt nog) internationaal vertoond. In Peires collectie zijn enkele verrassende
dactylopoèmes van Chopin teruggevonden. Luc Peire kreeg op 26 februari 1993 van Chopin het boek
ten geschenke dat deze samen met Paul Zumthor had gerealiseerd: Les Riches Heures De L’Alphabet
(édition Traversière, Parijs, 1993). Daarin schreef Chopin de veelzeggende opdracht: ‘Pour le grand
complice et ami Luc Peire en profonde amitié HChopin 26 2 93’.

Links: Pêche de Nuit
(1963).
Fotogram: Jean Mil
Rechts: Henri Chopin,
dactylopoème:
‘homage to Long Playing
(or Luc Peire)’
(1984, dactylografie op
papier, 29,5 x 21 cm,
collectie SJLP).
Foto: Marc Peire

Andere solotentoonstellingen in de vroege jaren ’60 in Galerie Hautefeuille leverden ook voor Peire
contacten met stijlgenoten op. Binnen die context moet zeker de relatie met het werk van Giovanni
Korompay, dat in 1961 werd geëxposeerd, worden gesitueerd. Luc Peire bezat twee doeken van
deze Italiaanse kunstenaar. Maat, eenvoud, balans en verticalisme kenmerken het werk waarin, zoals
bij Peire, ook het architecturale, de ruimtelijke dimensie en het klassieke evenwicht de hoofdrol spelen.
Giovanni Korompay, Ricordi Grecia II
(1961, olieverf op doek, 70 x 85 cm, collectie SJLP).
Foto: Marc Peire

Nog in Parijs ontdekte Peire via Galerie Lucien Durand
in mei 1970 het werk van Natalino Andolfatto. Hij
plaatste in zijn bungalow in Knokke, op een sokkel
voor het grote raam op de tuin, een vrij imposante
zwarte geometrische sculptuur (combinatie brons en
granietsteen) van deze kunstenaar.
26

Luc Peire in BEKKERS, Ludo, ‘Gesprek met Luc Peire’, in Streven, jg. 19, deel II, nrs. 11-12, Antwerpen, 08-09.1966,
p. 1072.
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Galerie de Varenne
(Jacques Damase)

Een foto, genomen tijdens de vernissage van de solotentoonstelling Luc Peire. Peintures récentes in Galerie
de Varenne (01.03–08.04.1972) in Parijs, getuigt van de vriendschap tussen Luc Peire (midden), Sonia
Delaunay en Emile Gilioli. Vele jaren later, van 15 maart tot 24 april 1986, organiseerde Galerie
Convergence in Nantes een duotentoonstelling Gilioli (sculptures) / Luc Peire (dessins).

Links: Sonia Delaunay, [z.t.] (s.d., zeefdruk, 65 x 50 cm, nr. 54/75, collectie SJLP). Foto: Marc Peire
Rechts: Emile Gilioli, [z.t.] (s.d., zeefdruk, 65 x 51 cm, nr. 24/50, collectie SJLP). Foto: Marc Peire
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Galerie Convergence

Tussen 26 mei en 10 juli 1987 organiseerde Galerie Convergence in Parijs de tentoonstelling Autour de
Luc Peire met werk van vrienden-kunstenaars: Ado, Art, Bézie, Bozzolini, Dubreuil, Jonquières, Leppien,
Lussigny, Margerie, Morisson, Nemours, Olin, Pichette, Popet, Prosi en Satoru. Een mooi eerbetoon
aan Peire en zijn kunst.27

26 mei 1987.
Parijs, Galerie Convergence. Vernissage
tentoonstelling Autour de Luc Peire.
Op de voorgrond van links naar rechts:
Luc Peire, Simone Subira-Puig,
José Subira-Puig, Colette Saedeleer,
Antoine de Margerie, Francis Olin.
Foto: archief SJLP, Knokke

Luc Peire
Raymond Art (1919–1998, België)
Archief SJLP (TLP 77-1)
Publicatie (Nederlandse versie): uitnodiging tot de vernissage tentoonstelling Raymond Art georganiseerd
door het Museum van de Westhoek op 21 juni 1981. Galerij van het Museum, Zeedijk 242, Koksijde/
St.-Idesbald. Tentoonstelling tot 3 juli 1981.
‘Raymond ART heeft het grote voordeel “autodidact” te zijn.
Hij heeft zich van geen vreemde invloeden moeten ontdoen en is van het begin af zichzelf kunnen zijn.
Zeer langzaam en voorzichtig is hij zijn weg gegaan.
Zijn evolutie heeft geen bokkensprongen gemaakt. Zijn werk is zoals de man zelf:
niet luidruchtig maar discreet
niet agressief maar ingetogen
niet vulgair maar geraffineerd
Hij bezit een eigen kleurgevoel en een beheerste techniek,
wat alles samen een authenticiteit geeft aan zijn schilderijen;
en authenticiteit is wel één van de onaanvechtbare objectieve
criteria van de kunst… misschien wel de enige.
ART’s abstracte constructies zijn opgebouwd als een organisch
mechanisme, met een subtiel kleuraccent.
Luc PEIRE
7 maart 1977’
[Bormes les Mimosas]

Raymond Art, [z.t.] (s.d., gouache op papier, 35 x 18 cm, collectie SJLP).
Foto: Marc Peire
27

Ook andere galeries zoals Olivier Nouvellet (Parijs), Cyan (Luik), Amaryllis (Brussel) organiseerden groepstentoonstellingen
waaraan Peire participeerde met al dan niet jongere stijlgenoten.
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Galerie Broutta

De samenwerking met Galerie Broutta in Parijs bood Peire de kans om in de jaren ’80 met Vincent
Batbedat tentoon te stellen. Batbedats kunst ligt dicht bij Peire op het vlak van het muzikale en het
verticale. Zoals Peire weet Batbedat beeldende thematische variaties en repetitieve schema’s polyfoon
ritmisch uit te werken.28 Een album zeefdrukken Méditations Géométriques, in 1989 uitgegeven door
Michèle Broutta, droeg Vincent Batbedat speciaal aan zijn vriend Luc Peire op: ‘Cet album est dédié à
Luc Peire, Maître de la verticale, en signe de gratitude et d’amitié. V.B.’

Vincent Batbedat, Méditation Géométrique,
(1989, zeefdruk, 48 x 48 cm, H.C., collectie SJLP).
Foto: Marc Peire

Technische assistentie

Kunstenaars die Peire assisteerden bij de praktische en technische realisatie van werken zijn Gilbert
Decock, Ado Sato, Martin Baeten en Antoine de Margerie.
Geometrisch kunstenaar Gilbert Decock hielp Peire begin jaren ’60 met het prepareren van de
graphiedragers. Peire zou toen, geïnspireerd door Decocks werk, het kleine vierkant hebben
geïntroduceerd in zijn kunst, zoals onder meer in de doeken Pigalle (1960, CR 758), Pandora
(1962, CR 830) en Damme (1962, CR 836). Maar omdat Peires kunst zich in se niet opbouwt vanuit
geometrische patronen en systemen zoals het werk van Decock, bleef dit beperkt tot een spielerei, een
animatie in het schilderij en Peire stapte hier al snel van af.29

Gilbert Decock, IV januari 1962 (1962, gouache op dun
karton, 20 x 25 cm, collectie SJLP). Foto: Marc Peire
28
29
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PEIRE, Marc, ‘Décès de Vincent Batbedat’, in Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 9, jg. 9, Knokke-Dorp, 06.2011, p.12.
Op basis van een mondeling getuigenis van Gilbert Decock aan Marc Peire, ca. 2004. Luc Peire kwam in stevige onmin
met Decock naar aanleiding van diens deelname aan de tentoonstelling Hommage à Jean Séaux (Brussel, Galerie de la
Madeleine, 28.03–08.04.1964). Zie daarvoor PEIRE, Marc, ‘Acquisition destinée aux archives Luc Peire. Correspondance
Luc Peire – Alberto Sartoris fournit des compléments biographiques’, in Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 6, jg. 6, Knokke-Dorp, 07.2008, p. 9.

Ado Sato hielp Peire in 1967 bij de realisatie van de graphiewanden voor Environnement I.30 Martin
Baeten assisteerde Peire onder andere bij de realisatie van Graphie LVII ‘Europe’ (1967, ILP 1026) voor
de ‘Hallen’ in Kortrijk en bij het prepareren en schilderen van de graphiewanden voor Environment III
(1973, ILP 1107).31
In Parijs kon Peire in de jaren ’80 en begin jaren ’90 voor zijn gravurearbeid en voor de restauratie van
werken rekenen op de assistentie van kunstenaar Antoine de Margerie.

Vriendschap en waardering

Enkele in de collectie aanwezige werken van Anna Staritsky, in lyrisch-kalligrafische stijl, tonen aan
dat Peire een waarderende vriendschap onderhield met deze in Rusland geboren en in Parijs werkzame
kunstenares. In Peires eigen kaartenbestand van de verzamelaars staat bij Rue (1959, CR 738)
genoteerd dat hij dit doek aan Anna Staritsky heeft geschonken.32
Van de Chileense beeldhouwster Marta Colvin bezat Luc Peire een gepolychromeerde houtsculptuur die
de Zuid-Amerikaanse geest ademt. Staritsky en Colvin waren op 16 mei 1962 present bij de ‘inwijding’
van Peires nieuwe Parijse atelierwoning (rue Falguière 38, XVe Arr.), samen met andere genodigde
vrienden als Abner, André-Gabriel Bernadou, Leo Breuer, Harold Cousins, Lela en York Wilson.33

Links: Anna Staritsky, [z.t.] (s.d., gravure, papier 50 x 65 cm / beeld 30 x 55 cm, Epreuve d’Artiste,
collectie SJLP). Foto: Marc Peire
Rechts: Marta Colvin, [z.t.] (s.d., gepolychromeerd hout, 76 x 17,5 x 17,5 cm, collectie SJLP).
Foto: Marc Peire

30

31
32
33

PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (inleiding en annotaties), De ateliers van Luc Peire, Ludion, Gent-Amsterdam,
04.2001, p. 69.
BAETEN, Martin, Luc Peire samenwerking, typoscript (print), 11.2013, 2 pp. (Archief SJLP/TA2013-4).
Haar woonadres genoteerd op de kaart: Boulevard Saint-Jacques 39, Parijs.
PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (inleiding en annotaties), De ateliers van Luc Peire, Ludion, Gent-Amsterdam,
04.2001, pp. 63-65.
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Epilogus
Luc Peire
Moon Shin (1923–1995, Zuid-Korea)34
Archief SJLP (TLP 72-1)
‘Ik ken de schilderkunst van MOON-SHIN niet, maar ik ken MOON, en zijn sculptuur. Of juister gezegd,
ik ken MOON via zijn sculptuur; want MOON is zwijgzaam, maar zijn werk spreekt voor hem. Hij is
niet het type mens dat met veel poeha en weinig inhoud van zich wil laten horen. Zijn vormen bezitten
een uitzonderlijke verfijning, voornaamheid en spanning. Alles erin doet denken aan de groei van een
plant, organisch en geruisloos. Het werk van MOON doet heel natuurlijk aan, men zou het zich niet
anders kunnen voorstellen. De volumes zijn weelderig, de arabesken verleidelijk. Ze dragen in zich het
mysterie van verre landen.
Ik zag van MOON zowel kleine werken als werken met zeer
stoutmoedige afmetingen (stoutmoedigheid is ook een van de grote
kwaliteiten van MOON) en die zich in de ruimte verheffen. Ze
tonen stuk voor stuk in het detail zowel als in het geheel dezelfde
kenmerken, dezelfde volkomenheid.
De kostbaarheid van het materiaal – en dan denk ik vooral aan
zijn houtsculpturen – beantwoordt aan de charme van de vormen.
In het metier weerspiegelt zich de zekerheid en de liefde waarmee
het werk werd geschapen. Dit geldt evenzeer voor zijn werken van
een melkwit synthetisch materiaal; ze hebben iets van vreemde
bewaaksters van een tempel.
De droom van MOON ligt in zijn werk besloten. Wellicht daarom
hoeft hij alleen maar in stilte te glimlachen.
Luc PEIRE (mei 1972)’

Moon Shin, [z.t.] (1993, ebbenhout, 12 x 32 x 69,5 cm, privécollectie)

Tentoonstelling

Luc Peire omringd
09.07 – 04.09.2016

Atelier Luc Peire. Stichting Jenny & Luc Peire
De Judestraat 64 B-8300 Knokke-Dorp
Open : zaterdag – zondag: 11:00 - 18:00
gratis toegang
www.lucpeire.com
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In de persoonlijke collectie van Luc Peire is geen werk van Moon Shin teruggevonden. Over de aanleiding van zijn tekst over
Moon Shin (1972) is niets bekend. Het betreft vermoedelijk een bijdrage tot een tentoonstellingscatalogus.

Tentoonstelling
ABSTRACTE LIJNEN. 100 JAAR LUC PEIRE
07.07 – 06.11.2016
Arentshuis
Dijver 16, B-8000 Brugge
Open: dinsdag – zondag: 9:30 – 17:00
Toegangsprijs: € 4
www.museabrugge.be
De boeiende evolutie in het werk van Luc Peire wordt getoond met stukken uit de collectie van de Stad Brugge. Die bevat een
aantal schilderijen en het in 1992 door Luc Peire geschonken grafisch oeuvre. De tentoonstelling opent niet toevallig op 7 juli:
de honderdste geboorteverjaardag van de kunstenaar. Stichting Jenny & Luc Peire verleent haar medewerking met werken uit
de collectie uit Knokke.

OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN 2016
De fresco’s die Luc Peire in 1951 realiseerde in de woning van zijn broer Marcel Peire,
Polderhoeklaan 31 te B-8310 Sint-Kruis (Brugge), worden opgenomen in het programma van
Open Monumentendag 2016. Brugge organiseert dit evenement op zaterdag 10 september (14:00 – 18:00)
en zondag 11 september (10:00 – 18:00). Toelichting door Marc Peire. Begeleidende poëzie van en door
Wouter M. Hessels. Uitsluitend op reservatie.
www.openmonumenten.be
De aloude al fresco-techniek die door Luc Peire wordt toepast voor de muurtaferelen Evocatie van Vlaanderen en Zeebrugge
’51, blijft een uniciteit binnen de moderne schilderkunst in Vlaanderen na Wereldoorlog II. De fresco’s maken tevens deel uit
van een artistiek sleutelmoment binnen Peires overgang naar een formalistisch gestileerde stijl die later uitloopt in het abstract
verticalisme waarin het element ruimte een essentiële rol blijft spelen.
Marc Peire

Tentoonstelling
RUIMTE LUC PEIRE
05.02 – 14.05.2017
FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 B-1620 Drogenbos
Open: donderdag – zondag: 10:30 – 17:00
Toegangsprijs: standaard € 5 / preferentieel € 2,50
www.felixart.org
(in samenwerking met Stichting Jenny & Luc Peire)
In een selectief overzicht wordt Luc Peires onderzoek en ontwikkeling naar een eigen plastische identiteit getoond. Peire zal
gaandeweg een eigen ruimte vormgeven, vanuit de gestileerde ‘Congolese’ metafysische scènes over de ritmische verticale
composities naar de inname van de fysieke ruimte. De tentoonstelling zal dit buitentreden van het schildersdoek illustreren met
zelden getoonde werken. Naast een uitzonderlijke bundeling van Lichttorens (1970/1980), maquettes en foto’s van integratiewerken zal het FeliXart Museum tevens het iconische Environnement (1967) in Drogenbos installeren.
Sergio Servellón

Met de steun van

Pierre Adler Diamonds
Hoveniersstraat 50 - B-2018 Antwerpen
T: +32 3 234 16 76 - F: +32 3 234 25 42 - M: +32 476 34 10 10
info@pierre-adler.com - www.pierre-adler.com
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