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Voorwoord
De vzw Dirk Bouts stelt u met genoegen deze catalogus voor.  De vzw is een vereni-
ging van en voor studenten en oud-studenten van SLAC/Beeldende Kunst.  Ze wil aan 
de studenten beeldende kunst een forum bieden waarbinnen discussie over kunst 
mogeljik wordt.  Daartoe organiseert ze lezingen, tentoonstelllingen en bezoeken 
aan tentoonstellingen en musea in binnen- en buitenland.

Voor deze tentoonstelling werden afgestudeerden van de laatste vijf jaar van het 
SLAC uitgenodig om een project voor te stellen in het kader van het feestjaar 2010.  
Er werd gevraagd een werk te presenteren dat een link legt tussen het jaarthema 
WITh en de Vlaamse Primitieven.  Een professionele jury uit de kunstwereld selec-
teerde de deelnemers, die diverse kunstdisciplines beoefenen.

In deze catalogus vertelt elke deelnemer hoe hij de link legt tussen zijn werk en het 
opgegeven thema ‘WITh en Vlaamse Primitieven’.  Voor elk van hen een boeiende 
zoektocht ...

De tentoonstelling loopt van 28-08-2010 tot 26-09-2010 , van woensdag tot zon-
dag van 14u. tot 18 u. in de kapel van de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 
Leuven
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Lieve Bijnens

Opleiding

1975- 1980  Keramiek, SLAC Leuven  
2003- 2008  Keramiek, SLAC Leuven  
• Stages bij verschillende meester- keramisten (raku en rookstoken).
• Sinds de jaren 1980 werkt ze in haar atelier en neemt ze deel aan 
verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland

Tentoonstellingen

• Individuele en in groep
• Kunst op het water te Oud-Heverlee
• Alden Biesen W.C.C. Vlaanderen
• Artsen zonder grenzen Mechelen
• Kunstambachten Grasmarkt Brussel
• C.C. Westrand Dilbeek Keramiek en Ruimte
• Galerij De Witte Beer Brugge

Wedstrijden

• Kunst in Huis
• Kunstambachten Brabant
• E.S.I.M.
• Internationale Keramiekbiënnale Faienza
• Provinciale prijs Vlaams- Brabant ‘Aarde en vuur’

° 28 december 1947 te Genk
Dorpsstraat 17 • 3050 Oud-Heverlee
016 40 43 26
l.bijnens@telenet.be
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Bij de Vlaamse Primitieven primeerde het vakmanschap boven de artistieke kwali-
teiten. De technische vaardigheden maakten hen tot meesters in de schilderkunst en 
andere kunsten. Bij mijn keramisch werken wil ik niet alleen zoals de middeleeuwer 
dit vakmanschap, maar ook onmiddellijk een artistieke visie in het werk omzetten.

Ik benader klei als materie; grof of fijn, stijf of net heel plastisch.

Door draaien, trekken, duwen, samenvouwen en opnieuw uitduwen, steeds goed we-
tend waar naartoe, bekom ik de gewenste vorm en spanning. Het steeds opnieuw ont-
dekken van dit primaire materiaal is voor mij noodzaak en plezier. 

Klei als materie inhoud geven.

De ruimtelijke vormen zijn vanuit de idee ‘duimpot’ vertrokken. Dit zorgt ervoor dat 
werken met klei voor mij boeiend blijft. 

De klei uitpuren als materie is telkens een nieuwe uitdaging, een nieuw zoeken. Klei is 
niets, de totale abstractie van materiaal waarmee je alles kan doen.

Elke bol klei met zijn beperkingen ontplooit zijn taal en openbaart zijn kracht. Een 
vorm kan gesloten, schuw of beschermend lijken terwijl de kracht van een opwaartse 
beweging uitnodigt tot meer onderzoek.

Elk stuk bevat de geschiedenis van het maken, gevormd door herhaaldelijk bijwerken, 
schrapen, zacht duwen om tot de juiste vorm te komen.

Klei is mijn medium.

Ruimtelijke norm

Afmetingen: 40 cm x 20 cm x 20 cm
Techniek: Keramiek
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Josée Van Goubergen

Opleiding

1988-1993  Schilderkunst, bij André Salemaekers en Lieve Ulburghs,    
  Stedelijke Academie Geel
1996-1998  Schilderkunst, Pacific Art League in Palo Alto, Californië
1998-2003  Tekenkunst, bij Benoni  Vansteenlandt, SLAC Leuven 
2005-2009  Vakoverschrijdend Atelier, bij Marc Horemans, SLAC Leuven
  Filosofie, School voor Comparatieve filosofie aan UA
  Lid van de Kunstkring Tessenderlo.

Tentoonstellingen

1989  Jong in de kunst - Groot Begijnhof  Leuven
1991  Tentoonstelling - Warande Turnhout
1994  Groepstentoonstelling - Hasselt
2002  Groepstentoonstelling – ’t  Loo Tessenderlo
2003  Tentoonstelling  Trio – ’t Loo Tessenderlo
2004  Groepstentoonstelling - Gouvernement  Maastricht
2006  Nationale gedichtendag -  Bibliotheek  Tessenderlo
2007 Deelname Kulturama - Leuven
2008  Preview – SLAC Leuven
2008  Deelname Kulturama - Leuven
2008  Shaping the Void – SLAC Leuven
2009  MiX Laureaten tentoonstelling - 
 Norbertuspoort  Abdij van Park Leuven

Wedstrijden

1990  Schildersprijs Geelse Financiële instellingen
1991  Schildersprijs Bankunie
1992  Prijs tekenen Stedelijke Academie Geel
2004  Selectie  Tekenen  Alphons Wintersprijs Belgisch- en Nederlands- Limburg

° 02 april 1947 te Herenthout
Schoterheide 58 • 3980 Tessenderlo
013 66 41 68 • 0476 35 41 68
Josee.van.goubergen@telenet.be
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Formositas Fracta  

Afmetingen: H 60 cm x B 40 cm  
Techniek: Collages gedrukt op Steinbach papier

Via fotografische observatie kom ik tot een nauwgezette ontleding van de draaiing 
van de kern van de gebroken schelp. Het is als een binnendringen in het diepste van de 
aardlagen, een ontdekken van de kiem of de fractie van het ontstaan. Lichte, witach-
tige beelden fungeren als eindlaag. Geselecteerde beelden doen via collages nieuwe 
vormen ontstaan die driedimensionaal zijn. Perfectie tot in de details is een sleutel-
woord. De vormen in het centrum van de witte drager worden getoond in soberheid 
en fragiliteit. Verstilling treedt op. De kern van een diepere wereld toont zich. Niets 
meer beroer ik. Formositas Fracta, met andere woorden Breekbare Schoonheid.
Ik wandelde langs het strand in Linum. Een gebroken schelp trok mijn aandacht en 
ik raapte hem op. Enkel de kern bleef over. Als een kostbare parel omsloot ik hem in 
mijn hand en borg hem zorgvuldig op.  Jaren bleef dit kleinood verborgen, af en toe 
opende ik het doosje met als doel de gebroken schelp te doorgronden. Hij bleef een 
kostbare herinnering aan die zwerftocht. Nu, zoveel later, is hij de basis voor nieuwe 
creaties. Een spoor van oorsprong wordt zichtbaar.
Een blijvende aandacht kenmerkt mijn omgaan met het werk van de Vlaamse Primi-
tieven. Een ontmoeting met hun werk blijft één grote verwondering. De gelaagdheid 
van het zichtbare oppervlak is de geschiedenis binnentreden. Een wereld vol symbo-
liek, weergegeven met een perfectie in kleur en vorm die eenheid brengt. Het dringt 
door tot de kern van het onderwerp. Stil en ingetogen word ik. Het doordrongen zijn 
van hun werkwijze leidde en leidt mijn werk tot vernieuwing, een uitpuren een wit 
maken. Tijd wordt en blijft. 
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Chris Dewals

Opleiding

• Algemene Beeldende Vorming, middelbare graad bij Danielle Siongers, SLAC Leuven
• Schilderkunst bij Katelijne Laroy, Phillippe De Smedt en Hilde Overbergh, SLAC Leuven
• Tekenkunst bij Benoni Vansteenlandt en  Luc Huysman, SLAC Leuven
• Tekenen, pastel en aquarel.bij Wisper en bij oa Christine Claessen en Roeland Kotsch 

Tentoonstellingen

• Kiezen voor Kunst:  groepstentoonstelling in het gemeentehuis te Bertem
• Overzichtstentoonstelling bij de kunstenares thuis  ( Bertem)
• Schilderijen in olieverf, met een collega schilderes Adelheid Smets, in de oude melkerij te Veltem
• Laureatententoonstelling in SLAC
• Tentoonstelling in de KBC te Leuven
• Kwak-tentoonstellingen met plaatselijke schilders van de gemeente Leest 2008, 2009, 2010
• Figuren, van werkelijkheid naar abstract : tentoonstelling in Kapelle Op Den Bos
• Overzichtstentoonstelling in het rusthuis St.Bernardus te Bertem

° 28 juli 1954 te Leuven
Elleboogstraat 26 • 2811 Leest (Mechelen)                                    
0495/271610
chris_dewals@hotmail.com
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Ontmoeting       

Afmetingen: 90 cm x 80 cm
Techniek: olie op doek

De kracht van het werk van de Vlaamse Primitieven ligt in het sublieme spel tus-
sen  weergave van de ruimte en van de opvulling van die  ruimte.Ook is gesteld dat 
in de periode van de Vlaamse Primitieven de zoektocht naar een juist perspectief is  
begonnen.  Deze twee facetten vormen een basiselement in “Ontmoeting” van Chris 
Dewals.
Het spel in de ruimte wordt geaccentueerd en versterkt door de complementaire 
kleuren groen met* rood te combineren.
Het zoeken naar perspectief wordt in dit werk opgebouwd door middel van de di-
agonale compositie en door de vele onderliggende insinuaties waarop het werk is 
gegroeid .
De gevoelens van de personen worden in sommige werken  van de Vlaamse  
Primitieven ( zoals bijvoorbeeld in ‘ Het oordeel van Cambyses’) getoond via de ge-
laatsuitdrukking en lichaamshouding. 
In dit werk komen gevoelens op een  dubieuze manier  tot uiting:  enerzijds  kunnen de 
gebalde vuisten duiden op een  blijk van aanmoediging voor de aankomende figuur,  
anderzijds wordt een sfeer van angst of bedreiging geïnsinueerd, een houding die de 
naderende wil afschrikken.
Je kan een verhaal of boodschap achter dit schilderij gissen, een ontmoeting van 
de ene mens met* de andere. Daarbij probeert de kunstenares, zoals de Vlaamse  
Primitieven nastreefden, met een levendige schildertechniek en op een naturalisti-
sche wijze de zichtbare wereld af te beelden en een verhaal te vertellen.                                                                                    

* [met  =Wit(h) ]
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Jeannine Dehoucke

Opleiding

Tot 2007:  Schilderkunst bij Luc Oeyen, Philippe De Smedt, Hilde Overbergh, SLAC Leuven
Tot 2010:  Tekenkunst bij Joost Laroy, Marc Raes, Marc Horemans, Benoni Vansteenlandt, 
  Luc Huysman, SLAC Leuven.

Tentoonstellingen
In groep
2006:  Kunst in de Steigers- 1: Sint-Jacobskerk Leuven
2006:  Centrale Werkplaatsen: Hal 5 van de Centrale Werkplaatsen.
2007:  Kunst in de Steigers- 2: Sint- Jacobskerk Leuven
2007:  Laureaten 2007: SLAC Leuven
2007:  ASHA: Rainbowproject Nepal, SLAC Leuven

Individueel
2008:   Oog in oog: Bremberg Centrum Haasrode
2008-2009: UZ Gasthuisberg Leuven

° 18 juni 1949 te Poperinge
Leopold Decouxlaan 157 • 3012 Wilsele
016/22 35 37
Jeannine.dehoucke@skynet.be
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Het portret is een thema dat veelvuldig aanwezig is bij de Vlaamse Primitieven, het is 
ook een steeds terugkerend motief in mijn werk, waarbij ik door zeer intensieve ob-
servatie en analyse de essentie probeer te vatten van het verhaal achter een gelaat.
Qua uitvoering maakte ik de link naar de Vlaamse Primitieven vooreerst in de keuze  
van de drager. Een dun MDF- paneel met witte bovenlaag refereert aan de witge-
prepareerde houten panelen die toen werden gebruikt. En ik koos ook radicaal voor 
olieverf, het medium dat door de Vlaamse Primitieven ten volle werd geëxploreerd 
en verfijnd.
Op vlak van techniek ging ik naar analogie met de Vlaamse Primitieven uit van een 
ondertekening, die hier in olieverf is uitgevoerd. De transparante gebrande sienna 
van de tekening liet meteen ook goede nuances toe in tonaliteit. De bedoeling was 
de tekening later transparant verder op te bouwen.
Het wit heeft vaak een symbolische betekenis, ook bij de Vlaamse Primitieven. In dit 
werk moet het bijna egaal witte vlak van de kledij, waarvan de summiere onderteke-
ning transparant met wit werd overschilderd, een symbolische ondersteuning bieden 
aan de uitdrukking van intelligentie en zachtmoedige wijsheid van het gelaat.
Met het oog op het thema WITh wordt wit eveneens als kleur geëxploreerd. Het 
wordt als één groot vlak geplaatst samen met en tegenover het zachtgrijze vlak 
van de achtergrond waarmee het in dialoog gaat. Tussen deze twee vlakken situeert 
zich het gelaat. Ook daar is het wit dominant aanwezig. In tegenstelling tot de kledij 
wordt de ondertekening hier niet overschilderd maar wordt het wit op de tekening 
uitgespaard.
Tenslotte, alhoewel het aanvankelijk de bedoeling was de ondertekening verder 
transparant op te bouwen, heb ik daar bij nader inzicht van afgezien. Het wit in het 
gelaat staat immers, ook symbolisch, op treffende wijze in relatie met het wit van de 
kledij. Meer verf zou aan de betekenis van het wit afbreuk hebben gedaan en niets 
hebben toegevoegd aan de expressie van het gelaat.

Withmom      

Afmetingen: 26,5 cm x 43,5 cm x 3 mm 
Techniek: Olie op wit MDF-paneel
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Marina Hugaerts

Opleiding

1996-2003:  schilderkunst bij Katelijne Laroy, Hilde Overbergh en Philippe De Smedt, SLAC Leuven
2005-2009:  tekenkunst bij Benoni Vansteenlandt, SLAC Leuven

Tentoonstellingen
In groep
1999:  fotoclub Gamma, Leuven
1999:  fotografie CC Coloma, Groot- Bijgaarden
2000:  fotoclub Gamma, Leuven
2001:  fotoclub Gamma in Tweebronnen, Leuven
2001: schildersgroep De Kapel, Leuven
2002:  fotoclub Gamma in Tweebronnen, Leuven
2002:  schildersgroep De Kapel, Leuven, portretten van bewoners OCMW Leuven
2002:  schildersgroep De Kapel, Leuven
2002:  fotoclub Gamma, Thema Symboliek, stadhuis Leuven
2003:  laureatententoonstelling SLAC, Leuven
2004:  hotel De Keyzer, Veerle (schilderijen)
2004:  OCMW Dienstencentrum De Sleutel, Lubbeek (schilderijen)
2004:  Dexia, Leuven (schilderijen)
2005:  CC Den Blank, Overijse, Atelier Ndoto ‘Confrontatie’ (schilderijen)
2005:  deelname 2de internationaal Salve Mater fotofestival, Salve Mater, Lovenjoel
2005:  De beeldfabriek, Ieper (foto’s)
2007:  Gasthuisberg, Leuven
2009:  Laureatententoonstelling SLAC, Leuven
2009:  CC Het Gasthuis, Aarschot (schilderijen, tekeningen) 

° 3 december 1960 te Meerhout
Frederik Lintsstraat 140 • 3000 Leuven
016/22 64 87 • 0496/022 921
hugaerts.marina@skynet.be
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individueel
2003:  deelname Kunstevent Bouwbeurs, Antwerpen
2003:  Dexia, Leuven (foto’s)
2003:  Garage Moorkens, Herent (schilderijen)
2003:  Dexia, Leuven (schilderijen)
2004:  Dexia, Leuven (schilderijen)
2004:  Garage Moorkens, Herent (schilderijen)
2004:  Immotheker, Kortenberg (schilderijen)
2006:  Immotheker, Kortenberg (schilderijen)
2006:  KBC, Leuven (schilderijen)
2007:  Dexia, Leuven (foto’s)
2008:  CC Den Blank, Overijse (schilderijen, tekeningen, foto’s)
2009:  Aleydistheater vzw, Aarschot (schilderijen, tekeningen)

Wedstrijden

2005:  deelname wedstrijd Talenspalet, tentoonstelling der werken 
 CC Het Gasthuis, Aarschot
2004: Eerste Prijs Fotowedstrijd Joker Zuiderpershuis Antwerpen
 Stichter van schildersgroep Ndoto
 Medestichter van de schildersgroep De Kapel
 Lid van fotogroep The Portrait Group

Zonder titel

Aantal: 1 schilderij
Afmetingen: 35 cm x 80 cm
Techniek: Olie op doek 

De craquelé op het schilderij “Het Laatste Avondmaal”  van 
Dirk Bouts diende niet alleen als inspiratiebron voor de 
zwembadsite in Leuven maar ook voor mijn werk. Deze cra-
quelé doet mij denken aan de ijssculpturen die ik fotogra-
feerde. Uit deze foto’s koos ik er enkele die als bron dienden 
voor mijn werk. Ik zocht composities die mij interesseerden 
en liet er iets nieuws uit voortvloeien. Contrasten versterkt 
met inkt, houtskool en pastel en ik maakte rond dit thema 
een reeks tekeningen en schilderijen met de bedoeling tel-
kens tot drie werken te komen, wat dan weer verwijst naar 
de triptieken van de Vlaamse Primitieven.
Winter, witte reflectie op de ijskristallen, bevroren venster-
ruiten breken de lichtstralen en vervormen de witte omge-
ving en sombere silhouetten, contrast tussen puur wit en 
donkere tinten… al deze elementen laat ik aan bod komen. 
Net als bij Dirk Bouts speelt wit in mijn werken een belang-
rijke rol. Bij hem is de witte, gedekte tafel met Jezus en Zijn 
apostelen het centrum; bij mij is dat de aarde. Ik probeerde 
net als hij deed in het schilderij “Het Laatste Avondmaal” in 
mijn werken alles eenvoudig en evenwichtig te houden, wat 
refereert aan een stille wereld die in contrast staat tot de 
huidige leefwereld. 
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Zonder titel 

Aantal: 3 tekeningen
Afmetingen: 50 cm x 70 cm
Techniek: Gemengde techniek met inkt, houtskool en pastel
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Carla De Boeck

Opleiding

1998-2001 schilderkunst aquarel, pastel, olieverf, Volksuniversiteit Haarlem, Nederland
1998-2001 edelsmeden, Volksuniversiteit Haarlem, Nederland
2002-2009 schilderkunst olieverf, SLAC Leuven
2006-2009 aquarel, Lucas Veltem
2009-2010 beeldhouwen, SLAC Leuven

Tentoonstellingen

In groep
2006:  Het paard in de kunst, Tervuren
2007:  alumni- economisten- kunstenaars, Leuven
2007:  De vrouw in de kunst, Tervuren
2008:  Canvascollectie, BOZAR Brussel
2009:  Langue d’art Collectif, Cardet Frankrijk
2009:  Laureatententoonstelling, SLAC Leuven
2009: 7 Leuvense kunstenaars, Frans Vanhove Art Gallery, Leuven

Individueel
2010:  wandelgangen gemeentehuis Herent

Wedstrijden

2006:  Het paard in de kunst, Tervuren
2007:  De vrouw in de kunst, Tervuren
2008:  Canvascollectie, Brussel

° 1962 te Herent
Snoy et d’Oppuerslaan 25 • 3020 Herent
0497/45 12 80
carlaendirk@telenet.be
www.carladeboeck.be

Al in haar kinderjaren ontwikkelde Carla De Boeck een fascinatie voor 
het menselijke lichaam. Aanvankelijk werkte ze met acrylverf en pas-
tel, later met olieverf en sinds enkele jaren maakt ze ook stillevens in 
aquarel. Welke techniek ze ook aanwendt, steeds legt ze vanuit haar 
eigen gezichtspunt emoties op het doek vast op een spontane manier, 
abstractie makend van figuren en situaties. Haar werken geven het 
tijdloos genieten weer in de hedendaagse maatschappij.
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Station van Luik     

Afmetingen: 100 cm x 80 cm
Techniek: Olie op doek

Het werk “Station van Luik” is gebaseerd op het stationsgebouw. Zowel het 
thema wit als WITh komen aan bod. De kleur wit wordt overvloedig gebruikt 
in zowel de lucht al de raamlijsten. Het thema WITh steekt in de twee foto-
grafen die samen door een toestel de beste foto proberen te maken.

De Vlaamse Primitieven hadden oog voor detail, wat hier terug te vinden is 
in de uitwerking van het raam en de steunen. Andere details heeft de kun-
stenares dan weer geabstraheerd, wat typisch is voor haar schilderstijl. Bij 
de Vlaamse Primitieven werd wat belangrijk was, extra groot geschilderd. 
In dit schilderij wordt de nadruk gelegd op de nietigheid van de mens tegen-
over het immense, bijna overhellende van de architectuur van het gebouw 
en van de appartementsgebouwen erachter. Het perspectief is vrij realis-
tisch, wat niet het geval was bij de Vlaamse Primitieven. Op de figuren liggen 
witte hoogsels die weergeven dat de zon van links komt, een techniek die 
de Vlaamse Primitieven ook gebruikten om accenten te leggen. Achter het 
stationsgebouw zijn de appartementen met felle kleuren weergegeven om 
zo een doorkijk te geven op het landschap achter de centrale figuren. Bij de 
Vlaamse Primitieven werd dit ook gedaan, maar daar was het letterlijk een 
venster achter een portret dat een zicht op een tuin weergaf, meestal de tuin 
van wie geportretteerd werd. Zoals bij de Vlaamse Primitieven wordt in dit 
schilderij gebruik gemaakt van grisailles, zowel in de vloer als in het plafond. 
Hierdoor gaat de aandacht naar het belangrijkste, namelijk het gebouw en 
de personen erin, met de doorkijk naar de appartementsgebouwen erachter.
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Bikers in summer

Afmetingen: 120 cm x 40 cm
Techniek: Olie op doek

In Bikers in summer wordt de kleur wit in de palen en in 
de mensen gecombineerd met het thema WITh in de twee 
fietsers die samen aan het genieten zijn van de natuur. 

In dit schilderij is een verwantschap met de Vlaamse Primitieven terug te vinden door het gebruik van de felle, 
donkere kleuren in de bossen tegenover het wit van de palen. De fietsers zijn nietig weergegeven tegenover de 
natuur die door zijn grootsheid een dominante rol speelt. Door de natuur groot weer te geven wordt het belang 
ervan beklemtoond. Enerzijds is er in dit schilderij net als bij de Vlaamse Primitieven oog voor detail, anderzijds 
zijn de figuren geabstraheerd, wat typisch is voor de schilderwijze van de kunstenares die hiermee in contrast 
staat tot de Vlaamse Primitieven die zeer detaillistische en verfijnde portretten maakten. Het gebruik van palen 
leidt het oog naar de fietsers met daarachter een doorkijk naar het landschap.
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Mien Van Kerckhoven

Opleiding

• Aquarel bij Geroen De Bruycker, Vaalbeek
• Tekenkunst bij Marc Raes, SLAC Leuven
• Vrije Grafiek bij Paul Van Eyck en Marc Horemans, SLAC Leuven
• Vrije Grafiek bij Rudolf Broulim en Luc Piron, RHOK Etterbeek
• Sinds 2005 Vakoverschrijdend atelier bij Marc Horemans, SLAC Leuven
De laatste jaren ligt de nadruk op het grafische werk

Tentoonstellingen

Deelname aan verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Meest recente tentoonstellingen:
2007:  Kulturama Leuven
2008:  Kulturama Leuven
2008:  Preview, SLAC Leuven
2009:  MiX, Norbertuspoort Heverlee

Wedstrijden

• Prix International 92 de la peinture à l’eau Trégastel (France)
1993: Eerste prijs van de Gemeente Tervuren voor landschapsschilderkunst
1998:  Eerste prijs van de Vlaamse aquareldagen

° 20 augustus 1952 te Hingene (Temse)
Pleinstraat 121 • 3001 Heverlee
016/63 36 00 • 0495/207 981
mien.vankerckhoven@chello.be
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Geen titel - 4 monoprints 

Afmetingen: 50 cm x 65 cm x 2,5 cm
Techniek: Etstechniek drogenaald en monotype
 
Het werk van de Vlaamse Primitieven getuigt van een ingetogen, stille 
schoonheid. Details worden eindeloos ragfijn uitgewerkt, maar blijven 

harmonieus opgaan in het geheel. Er is een gelaagdheid in schoonheid die verwijst naar een hogere wereld. De 
meesterwerken van de Vlaamse Primitieven nodigen uit tot bescheidenheid, tot respect en ingetogenheid.

Sereniteit en eenvoud zijn de sleutelwoorden.

Ook in mijn werk zijn deze essentieel. Een eenvoudig blad papier is mijn drager. Mijn tekens zijn de weergave van 
alledaagse ervaringen, herinneringen, dromen en verlangens. Subtiele verschillen en variaties in lijn en schriftuur 
vormen het kleurenpalet. Impulsief zet ik lijnen en vormen en schraap er ook weer weg. Even impulsief schrijf ik 
woorden. Het woord wordt teken. Weggeschraapte tekens worden dun, maar blijven scherp en fijn onderliggen, 
als waarheden die minder zichtbaar aanwezig zijn maar niet verdoezeld worden. Op een eenvoudige manier wil 
ik een gevoelswereld tonen, geschreven in mijn beeldtaal. Het is als een neerschrijven van een verlangen dat ook 
naar een andere, hogere wereld verwijst. 

Het is een pleidooi voor het schone, het kwetsbare; voor de schoonheid van het kwetsbare.
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Xavier Somers 

 Opleiding

• Tekenkunst bij Luc Huysman, SLAC Leuven
• Schilderkunst bij Hilde Overbergh, SLAC Leuven
• Docent HKO op rust

Tentoonstellingen

In groep
• Groep van 6 cursisten SLAC, 30CC Romaanse Poort Leuven
• Gemeentehuis Herent

Individueel, met grafisch werk
• Antwerpen, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortenberg, Kasterlee, 
Mechelen, Sint- Truiden, Tienen, Tongeren

Wedstrijden

1970:  Nationale Prijs voor Tekenkunst, Onderscheiding
1971:  Nationale Prijs voor Tekenkunst, Onderscheiding
1972:  Nationale Prijs voor Tekenkunst, Onderscheiding
1974:  Nationale Prijs voor Tekenkunst, Onderscheiding

° 1941 te Leuven
Philipslaan 59 • 3000 Leuven
0477/35 97 31
xavier.somers@telenet.be
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Het landschap van de plooi

Afmetingen: 70 cm x 100 cm 
Techniek: Olieverf op doek

De manipulatie van de plooi

Afmetingen: 70 cm x 100 cm 
Techniek: Olieverf op doek
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Wit op wit, met een veelvoud aan vormen en kleuren in een pure en onbeschreven 
nieuwe omgeving.

Wit met wit, WITh en without. Samen in beeld.

Een vluchtig verfomfaaid papier openbaart het variabele spel tussen willekeurige 
vormen en de daaraan verbonden grijswaarden, nuances van licht en donker, warme 
tinten en koude tinten. Een nieuwe en veranderde werkelijkheid werkt als model, 
als inspiratiebron en wordt gegrepen in twee dimensies.

Papier kan de drager worden van een geschreven woord, van een belofte, van een 
verbond. Het wordt ervaren als vlak, glad, glanzend of mat. Is het gekreukt, dan ging 
er een emotionele ontlading aan vooraf, van woede, teleurstelling, koestering mis-
schien.

Bij nader inzicht kan bij het tot stand komen van het werk de link met de Vlaamse 
Primitieven gelegd worden. Tijdens de 15de eeuw zoekt men in deze Oudneder-
landse schilderkunst naar verandering. Aan de grondslag ligt een aandachtige 
waarneming van de natuur, met opbouw van en verdieping in elk detail. De figuren, 
vaak met religieuze inslag, maken zich los van een tweedimensionale achtergrond, 
de plastische vormen worden scherp afgetekend.

In deze drie werken worden figuren van papier, geladen met een bewuste model-
lering, anders bekeken. Toevalligheden en verborgen symbolen worden ontrafeld. 
De ogenschijnlijk alledaagse werkelijkheid van de waargenomen realiteit wordt tot 
een samenspel van verborgen details herleid.

De hiërarchie van de plooi
Afmetingen: 70 cm x 100 cm 
Techniek: Olieverf op doek
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