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Meer en meer tentoonstellingen 
en vorig jaar de solotentoonstel-
ling ‘Storm & stilte’ met schil-
derijen en aquarellen van de 
jongste tien jaar in De Warande in 
Turnhout, geruggensteund door 
de gelijknamige monografie: de 

schilderkunst van Fik Van Gestel 
krijgt opnieuw de aandacht die 
ze verdient. Nadat hij in de jaren 
tachtig opmars maakte, slonk de 
belangstelling enigszins. Al werd 
zijn werk altijd hoog aangeslagen. 
‘Storm & stilte’, die vaak gelijktijdig 
pulserende onderstromen in zijn 
kunst, is eveneens de titel van zijn 
eerste solotentoonstelling in Ga-
lerie Zwart Huis. Impulsen uit zijn 
omgeving - dikwijls de natuur bij 
zijn huis in Gierle, en eigen ervarin-
gen - van pijn tot euforie, vertaalt 
hij in verflandschappen. ‘Met zo’n 
doek in huis heb je geen tuin meer 
nodig’, schreef Mark Ruyters in de 
monografie over ‘Jenkins’ grass’. En 
hij noemde het onomwonden een 
meesterwerk. (cv)

Galerie Zwart Huis
Zeedijk 635
Knokke
www.galeriezwarthuis.be 
06-06 t/m 28-07

Nieuwe opmars van Fik Van Gestel

Fik Van Gestel, ‘Jenkins’ grass’, 2009, acryl-
verf op linnen, 288 x 200 cm. Courtesy Fik 
Van Gestel & Galerie Zwart Huis, Knokke. 
Prijsindicatie: schilderijen tussen ! 4000 
en ! 15.000.

Paul Van Gysegem zit niet stil. Op 
6 juni, de dag van zijn tachtigste 
verjaardag, opent een homma-
getentoonstelling van recente 
tekeningen, schilderijen en monu-
mentale sculpturen in de galerie 
en het Beeldenbos van William 
Wauters. Op de opening speelt de 
kunstenaar contrabas en Kim Van 
den Brempt piano. Exposities van 
zijn werk zijn niet dik gezaaid. Zijn 
naam is wel in de Belgische kunst-
geschiedenis gebeiteld. Bovendien 
is hij een hooggewaardeerde 
free-jazzmuzikant. De geest 
en de structuur van die muziek 
weerklinkt in de vormentaal van 
zijn kunst. Vaak een soort van as-
semblages met materialen van de 
schroothoop, maar uitgevoerd in 
brons. Laverend tussen abstractie 
en figuratie evoceren ze tegelijker-
tijd de kracht en de ondergang van 
de mens. Of andere oerthema’s, die teruggaan tot Icarus en Gilgamesj, 
en vandaag nog altijd actueel zijn. (cv)
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Paul Van Gysegem 
blaast 80 kaarsjes uit 

Paul Van Gysegem, ‘Gilgamesj Epos’, 2014, 
gemengde techniek op papier, 40 x 30 cm. 
Courtesy Paul Van Gysegem & Galerie Wil-
liam Wauters, Oosteeklo.

‘Probeer te verzamelen in plaats van te kopen. Kies met het oog van een verza-
melaar: dan hou je dingen ook langer en dat is leuker voor jezelf, het milieu en je 
erfgenamen.’ Het is één van de tips die Studio Job vorig jaar gaf aan Wonen&Co in 
Nederland. De Belg Job Smeets en de Nederlandse Nynke Tynagel, gevestigd in 
Antwerpen, zijn een dwarse designerstandem met wereldfaam. Een lamp van twee 
vechtende katten, democratisch geprijsde keukenhanddoeken met een insecten-
patroon - beestjes die niemand in huis wil, een bronzen ‘Boulle-kast’ met de inslag 
van een kanonskogel of meteoriet: meubelen en huisgerief schurken aan tegen 
de kunst. Hun weelderige en gera"neerde creaties doen op zijn minst glimlachen. 
Een oppepper nodig? Studio Job komt voor de dag met een expositie van nieuwe 
unieke stukken en beperkte edities. En het nieuwe boek ‘Drawings 1995-2015’ 
(www.lecturis.nl). (cv)

Samuel Vanhoegaerden gallery
Zeedijk 720, Knokke - www.svhgallery.be
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De verrukkelijke verbeelding 
van Studio Job

Studio Job, ‘Banana Lamp v2’, tekening
© Studio Job.


