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Beeldend kunstenaar Luc Peire (°Brugge 1916 – †Parijs 1994) evolueert vanuit het expressionisme (in 
het zog van zijn leermeester Gustave Van de Woestyne en van Constant Permeke) via logisch-lineaire 
formalisering 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 groeit Peire internationaal uit 
tot de meester van het abstract verticalisme. Voor deze ontwikkeling is 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 wit-zwart ‘graphie’ als persoonlijke kunstvorm streeft Luc Peire de essentie van zijn doorgedreven 
verticalisme na. Hij past 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 bereikt: het 
oneindige (l’infini) en de ruimte (l’espace). Peires wil tot samenwerking met andere kunstenaars, architecten 
en urbanisten leidt tot heel wat integratieprojecten in België en Frankrijk.

De artistieke carrière van Luc Peire volgt een internationaal parcours. Hierover getuigt 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 op-
gericht, 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 ate-
lier, 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), Peter 
DE BRUYCKER (architect), Filips DE FERM (Private Banker), Beatrijs DEMEESTER (kunsthistorica), Marc DUBOIS 
(architect, eredocent), Marc PEIRE (dr. in de kunstgeschiedenis), Eliane RAIGNAULT (ex-functionaris am-
bassade), Romain Nicolas SCHUMANN (Art Consulting), Patrick VAN HOESTENBERGHE (erenotaris).

De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
www.lucpeire.com

Cover: Luc Peire, Noël 71, 1971, ‘gravure sur zinc, rehaussée’, 205 x 150 mm / 330 x 250 mm, GG 7. Foto: MP
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In memoriam
Jacques Boyon 

Patrick-Gilles Persin 
Le 15 janvier 2019, Jacques Boyon s’éteignait à l’âge de 84 ans. En France, il était un homme 
politique et un fonctionnaire apprécié et renommé à l’échelle tant régionale que nationale, qui manifestait 
un grand intérêt pour la culture. Luc Peire entretenait de bonnes relations avec Jacques et Gabrielle Boyon. 
Le couple défendait l’art de Peire et avait d’ailleurs des œuvres de lui dans sa collection privée. Les Boyon 
ont également joué une part active dans des expositions d’art abstrait (Paris, Pérouges) dans lesquelles 
Luc Peire était bien présent. Sur proposition du vice-président et critique d’art Patrick-Gilles Persin, Jacques 
Boyon est devenu en 2007 membre du conseil d’administration de la Fondation Jenny & Luc Peire. Porté 
par son admiration pour l’art de Peire et s’appuyant sur ses nombreuses relations en France, Jacques Boyon 
a joué un rôle d’une valeur inestimable au sein de la Fondation. 
Nous garderons de Jacques Boyon le souvenir d’une noble personnalité, d’un homme de qualité et d’un 
grand amateur d’art.

Photo de gauche: 07.07.2007. Knokke. Fondation Jenny & Luc Peire. 
À gauche sur la photo: Jacques Boyon, à droite: Patrick-Gilles Persin.

Photo de droite: 07.12.2018. Visite de la Fondation Jenny & Luc Peire à la collection d’art du FIBAC, Berchem (Anvers).
À gauche sur la photo: Marc Dubois, au milieu: Patrick-Gilles Persin, à droite: Filips De Ferm. Photos: MP

Le 7 février 2019, soit 25 ans jour pour jour après le décès de Luc Peire, Patrick-Gilles Persin, 
critique d’art, expert en art et commissaire d’expositions français, s’éteignait lui aussi à l’âge de 75 ans. 
Il occupait le poste de vice-président de la Fondation Jenny & Luc Peire depuis la création de celle-ci 
en 1996. Luc Peire avait désigné par testament Patrick-Gilles Persin comme un des administrateurs de 
sa Fondation, en raison de l’amitié de longue date et de la considération mutuelle qui les unissaient. À 
partir du milieu des années 80, Patrick-Gilles Persin a suivi de très près le parcours international de Peire 
et il a défendu l’œuvre de celui-ci dans de nombreuses publications. En 1989, Patrick-Gilles Persin a 
été commissaire de la retentissante exposition rétrospective Luc Peire, 50 peintures de 1951 à 1988 / 
l’œuvre gravé au Musée du Luxembourg à Paris. En sa qualité de président des expositions Grands et 
jeunes d’aujourd’hui à Paris, il a largement contribué à attirer l’attention du public sur l’œuvre de Luc Peire.
De son côté, Luc Peire appréciait beaucoup l’engagement de Patrick-Gilles Persin en faveur de son art, 
comme le prouve notamment la superbe toile bleue Pagilu (1991, CR 1390), dont Peire a composé le titre 
avec les paires d’initiales de leurs deux prénoms: Patrick-Gilles-Luc. L’œuvre peut être considérée comme 
une ode à leur amitié. Elle a du reste été présentée initialement au public à Paris lors de l’exposition Grands 
et jeunes d’aujourd’hui 1991, organisée pour la première fois sous la présidence de Patrick-Gilles Persin.  
Avec Patrick-Gilles Persin, la Fondation Jenny & Luc Peire perd un vice-président dynamique et plein 
d’idées. 
MP
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Tentoonstelling 

Kleur, lijn en vorm, een levende dialoog
De verzameling Jos Knaepen & Johan De Wit

d’Ouwe Kerke
Dorpsstraat 16

Nl – 4525 AH Retranchement

30 juni – 4 augustus 2019
van woensdag tot en met zondag

van 11 tot 17 uur 
Toegang: € 5 (catalogus inbegrepen)

Organisatie: Stichting d’Ouwe Kerke, Retranchement 
in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, Brussel

Links: CHILLIDA, Eduardo (1924-2002), ES, Aquatint, z.d., aquatint op papier, ex. 42/50, 199 x 158 cm
Rechts: DE WIT, Johan (1961), BE, Untitled, 2019, papier, hars, acrylverf

In d’ Ouwe Kerke van Retranchement, een historische locatie die een nieuwe 
culturele bestemming kreeg, dialogeren vormelijke objecten van Johan De Wit, 

ontstaan vanuit een schemerzone tussen rede en gevoel met innoverend en expe-
rimenteel werk van Amerikaanse en Europese befaamde schilders, tekenaars en 

beeldhouwers uit de tweede helft van de 20ste eeuw.
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LUC PEIRE
GELEGENHEIDSGRAVURES 

GRAVURES DE CIRCONSTANCE
Marc Peire

Inleiding
Kerstmis en Nieuwjaar vormen voor artiesten het dankbare moment en de aanleiding om collegae en relaties niet 
alleen wensen te sturen maar tegelijk via een origineel, reproductie of multipel de eigen kunst op een vriendelijke 
manier onder de aandacht te brengen. De kunstenaars benutten dit tegelijk als een vorm van Mail art om een 
bepaald publiek te confronteren met hun nieuw of recent werk.
Voor Luc Peire bood dit ook een gelegenheid om personen erkentelijk te zijn voor hun steun en aandacht voor zijn 
werk, zoals galeriehouders, museumconservators, verzamelaars, essayisten, kunstcritici, familie, … Het koppel 
Jenny en Luc Peire onderhield op dit vlak een breed netwerk aan vriendschappen en relaties.1 
Niet enkel de wenskaart met fotoreproductie van eigen werk maar ook zeefdruk2 en gravure3 op klein formaat 
dienden hierbij.
Al dan niet genummerde kerst- en nieuwjaargravures (gerealiseerd op zink- of koperplaat) werden door Jenny en 
Luc Peire op fiche (zonder begeleidende beeldreproductie) bijgehouden en – zij niet steeds in detail – beschre-
ven, veelal aangevuld met een lijst van de bestemmelingen. In het archief van de kunstenaar is niet van elke 
gelegenheidsgravure een exemplaar (E.A. of genummerd) teruggevonden. Bovendien is niet elk teruggevonden 
archiefexemplaar geïdentificeerd en/of gedateerd. 
Voor het opmaken van de catalogus van de gelegenheidsgravures (GG) baseerden we ons niet alleen op de 
voor handen zijnde archiefgegevens van de kunstenaar, maar ook op het familiearchief van Marcel Peire, broer 
van Luc Peire, informatie uit privécollecties en veilingcatalogi. Citaten uit het steekkaartenbestand van Jenny en 
Luc Peire plaatsen we tussen enkelvoudige aanhalingstekens.4

Bijkomend onderzoek bracht vroegere gelegenheidsgravures (ex libris en geboorteaankondigingen) aan het licht 
die niet door Luc Peire waren geïnventariseerd. Die zijn mede in de hier volgende chronologisch opgestelde 
GG-catalogus opgenomen. Luc Peire heeft zijn ‘gelegenheidsoeuvre’ niet volledig en secuur bijgehouden en ook 
niet compleet fotografisch vastgelegd. Dit bemoeilijkt de classificatie.
De kunstenaar geeft zo nodig preciseringen weer betreffende het hergebruiken van etsplaten in functie van kleur-
variatie binnen eenzelfde (of licht aangepast) lijn- en vlakpatroon.
Op de steekkaart van de gelegenheidsgravure Noël 68 (1968, 2 kleuren, GG 6) vermeldt Peire expliciet dat  
hij de koperplaat van zijn gravure Nannie (1964, 1 kleur, Curzi 16) (zonder aanpassing) heeft hergebruikt. On-
derling hergebruik van de platen in functie van kleurvariatie constateren we bij volgende gelegenheidsgravures: 
GG 10 (a + b + c, 1974); GG 11 (a/a1-7 + b/b1-4, 1975 (1974)); GG 12 (+ GG 12a-g),1975); GG 15 
(N.A. 84, 1983) – GG 16 (N.A. 1985 (84-85), 1984); GG 18 (a + b) (Joyeux Noël et meilleurs vœux 1988 
(Galerie Michèle Broutta, Paris), 1987); GG 19 (Nouvel An 1987-88, 1987) – GG 20 (Nouvel An (pour 
Michèle Broutta) 1987-88, 1987); GG 22 (Nouvel An 1989) [triptiek van de hoofdkleuren geel, blauw, rood].5 

1 Dit bewijzen ook de vele wenskaarten (in de vorm van reproductie, zeefdruk, gravure, collage, tekening, beschildering, mixed media, 
…) van vrienden-kunstenaars die ze in hun archief bewaarden. Na de dood van Jenny in 1993 schonk Luc Peire deze verzameling 
aan een privécollectie. Zie ook Peire Marc 2012, p. 10.

² Zie serigrafie DEL ARCO (vœux N.A. [1984]) (M 67, 1983-1984, 350 ex.). Peire Marc 2017b, p. 53.
³ De gelegenheidsgravures zijn niet opgenomen in de catalogus van Lucien Curzi (Curzi 1988): ‘Outre les gravures cataloguées de 1 

à 79, Luc Peire a réalisé, à l’occasion principalement de Noël et du Nouvel An, une quinzaine de gravures de petit format, pour ses 
propres vœux et aussi pour les Galeries Anne Blanc, Cavalero, Michèle Broutta, ainsi que pour les Amis du Musée d’Art Moderne de 
Nantes.’ (Curzi 1988, p. 138) In marge hiervan dient vermeld dat Luc Peire de kleine zinkets Composition uit 1955 (Curzi 13) ook als 
nieuwjaarswenskaart 1957 heeft verstuurd. De ets is op fluweelpapier gedrukt en op de grijze binnenzijde van een vouwkaart (extra 
geel / intra grijs) gekleefd (bron: familiearchief Marcel Peire).

4 De oorspronkelijke fichenummering werd achteraf door Jenny en Luc Peire aangepast. De nummering is evenwel niet duidelijk. Vermoe-
delijk waren kerst- en nieuwjaarswensen onder een andere vorm (zoals zeefdruk en wenskaarten met fotoreproductie van eigen werk) 
oorspronkelijk mede opgenomen in het kaartenbestand en werden die er later door de kunstenaar uit verwijderd.

5 Ook onder de multipels is hergebruik geconstateerd, zoals de xylografieën Ombre et vie (1961-1962, M 03-04) – Suisse (1962, M 
05) – Xylo P.M. (1962?, M 06). Een identiek lineair sjabloon is in volgende serigrafieën terug te vinden: Mañanitas (1968, M 15-16-
17-18-19-20-21); Sextet Italia (1969, M 24-25-26-27-28-29); Serigra (1978, M 63) & Expolint (1978, M 64); Festive (1991, M 
73) & Beka (1991, M 74); Seri-plexi Geel (1968?, M 78), Seri-plexi Blauw (1968?, M 79), Seri-plexi Lichtgrijs (1968?, M 80). (zie 
Peire Marc 2017a en Peire Marc 2017b).
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Luc Peire
Boven: gravure Nannie (1964, 1 kleur, Curzi 16) 

Onder: gelegenheidsgravure Noël 68 (1968, 2 kleuren, GG 6)

Op de archiefsteekkaarten van zijn andere (in Curzi 1988 geïnventariseerde) gravures geeft de kunstenaar het 
hergebruik van bepaalde platen aan met de vermelding: “[…] plaques même(s) que […]”.6

De meeste gelegenheidsgravures realiseerde Luc Peire op eigen pers.
Dit tot nu onontgonnen bescheiden gelegenheidsoeuvre op klein formaat biedt niettemin een boeiende staalkaart 
van Peires stijlontwikkeling: van intimistisch figuratief uit de jaren ’40 (ex libris, geboorteaankondigingen), over 
formalisme, stilering en abstrahering van de menselijke figuur binnen een persoonlijk scenisch opgebouwde ruim-
te (N.A. 1956), naar de lineaire en coloristische variaties binnen het abstract verticalisme, met grote aandacht 
voor het spatiale en het architecturale vanaf de jaren ’60 tot eind jaren ’80. 

6 Lijst van gravures met gemeenschappelijke etsplaat/etsplaten gerealiseerd in functie van kleurvariatie: 
 Panorama (1964, Curzi 19) – Panorama II (1968, Curzi 27)
 Tayio (1968, Curzi 30) – Mizu (1969, Curzi 32) – Hi (1969, Curzi 33)
 Louxor R (1969, Curzi 34) – Louxor B (1969, Curzi 35)
 Rapsodie (1971, Curzi 37) – Tamiluz (1971, Curzi 38)
 Voltaire (1972, Curzi 41) – Volta (1972-1982, Curzi 53)
 Dyptique rouge (1990, G 83) – Dyptique noir (1990, G 84).
 Zich baserend op de archieffiches van Luc Peire, geeft Curzi voor Tayio (1968, Curzi 30), Mizu (1969, Curzi 32), Hi (1969, Curzi 

33) respectievelijk volgende breedtedimensies van de koperplaat op: 315 mm; 355 mm; 355 mm. De exacte breedte is 313 mm. 
 Alles wijst erop dat Peire voor zijn gravure Caval (1971, 4 kleuren, Curzi 36) de koperplaat van Élégie (1968, 3 kleuren, Curzi 28) 

heeft hergebruikt (met eliminatie van de liniëring in de ultrazwarte stroken). Curzi geeft een verschil van 5 mm op bij de afmetingen 
van de koperplaat: Élégie (Curzi 28): 295 x 215 mm; Caval (Curzi 36): 290 x 210 mm. De plaat van Élégie moet zelf al de (licht) 
aangepaste koperplaat zijn geweest van de gravure Yagul (1966, 3 kleuren, Curzi 24).

 In Archief SJLP zijn van gravure Maine (1972, Curzi 39) - als épreuve d’état (zie Peire Marc 2017a, pp. 13 (N), 23 (F)) - en van 
gravure Gralan (1984, Curzi 65) een gele versie bewaard; van Imago (1985, Curzi 66) en van Tasman (1988, G 80) een blauwe 
proefdruk. Van gravure Maine (1972, Curzi 39) maakte Luc Peire een blauwe versie als ‘Exemplaire unique’. Dit exemplaar kwam op 
09.03.2019 onder de veilinghamer bij FauveParis (Parijs) (lot 182). 

 (bibliografie: Catalogue Raisonné Gravures in Curzi 1988 (pp. 128-138); addendum zie Peire Marc 2017c). 
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Het oeuvre toont Peire ten volle als tekenaar en schilder. Zijn aandacht voor de hoofdkleuren blijft sterk gehand-
haafd (Nouvel An 1989). En dit bevestigt de verklaring van de kunstenaar zelf uit 1988: “Je fais des gravures 
de peintre”.7

Introduction
traduction: Catherine Warnant

Noël et le Nouvel An sont pour les artistes l’occasion idéale pour transmettre non seulement leurs vœux à leurs 
collègues et relations, mais pour attirer du même coup leur aimable attention sur leur travail en leur envoyant 
un original, une reproduction ou un multiple d’une de leurs œuvres. Les artistes y voient en même temps une 
forme de Mail art, destinée à confronter un public donné à leurs créations nouvelles ou récentes.
Pour Luc Peire, c’était aussi une façon de témoigner de la gratitude aux personnes qui le soutenaient et s’in-
téressaient à son art: galeristes, conservateurs de musée, collectionneurs, essayistes, critiques d’art, membres 
de sa famille, … Le couple Jenny et Luc Peire entretenait sur ce plan un vaste réseau d’amitiés et de relations8. 
Dans ce contexte, Luc Peire se servait non seulement de la carte de vœux avec reproduction photo de ses 
propres œuvres, mais aussi de la sérigraphie9 et de la gravure10 de petit format.  
Des gravures de Noël et de Nouvel An (réalisées sur plaque de zinc ou de cuivre), tantôt numérotées tantôt 
non numérotées, ont été répertoriées sur fiche (non assorties d’une représentation visuelle) par Jenny et Luc Peire 
et décrites – pas toujours en détail il est vrai –, le tout généralement accompagné d’une liste de destinataires. 
Un exemplaire (E.A. ou numéroté) de chaque gravure de circonstance n’a malheureusement pas été retrouvé 
dans les archives. De plus, chaque exemplaire retrouvé dans les archives n’a pas toujours pu être identifié et/
ou daté. 
Pour l’établissement du catalogue des gravures de circonstance (GG pour ‘gelegenheidsgravure’ en néer-
landais), nous nous sommes basés non seulement sur les données archivistiques disponibles de l’artiste, mais 
aussi sur les archives familiales de Marcel Peire, frère de Luc Peire, et sur des informations en provenance de 
collections privées et tirées de catalogues de vente publique. Les citations extraites du fichier de Jenny et Luc 
Peire sont placées entre guillemets simples11.
Des recherches complémentaires ont mis au jour des gravures de circonstance plus anciennes (ex-libris et faire-
part de naissance) qui n’ont pas été répertoriées par Luc Peire. Celles-ci ont également été reprises dans le ca-
talogue GG chronologique qui suit. Luc Peire n’a pas répertorié complètement et minutieusement son « œuvre 
de circonstance » et ne l’a pas enregistré entièrement sur photographie, ce qui rend la classification difficile.
L’artiste donne au besoin des précisions sur la réutilisation de plaques d’aquafortiste en fonction de la variation 
de couleur au sein d’un schéma de lignes et de plans identique (ou légèrement adapté). 
Sur la fiche de la gravure de circonstance Noël 68 (1968, 2 couleurs, GG 6), Peire mentionne explicitement 
avoir réutilisé la plaque de cuivre de sa gravure Nannie (1964, 1 couleur, Curzi 16) (sans adaptation). Nous 
constatons une réutilisation de plaques en fonction de la variation de couleur dans les gravures de circonstance 
suivantes: GG 10 (a + b + c, 1974); GG 11 (a/a1-7 + b/b1-4, 1975 (1974)); GG 12 (+ GG 12a-
g),1975); GG 15 (N.A. 84, 1983); GG 16 (N.A. 1985 (84-85), 1984); GG 18 (a + b) (Joyeux Noël et 
meilleurs vœux 1988 (Galerie Michèle Broutta, Paris), 1987); GG 19 (Nouvel An 1987-88, 1987); GG 
20 (Nouvel An (pour Michèle Broutta) 1987-88, 1987); GG 22 (Nouvel An 1989) [triptyque des couleurs 
primaires jaune, bleu, rouge]12. 

7  Curzi 1988, p. 123.
8 Comme en témoignent aussi les nombreuses cartes de voeux (sous forme de reproduction, sérigraphie, gravure, collage, dessin, pein-

ture, mixed media, …) d’amis artistes qu’ils conservaient dans leurs archives. Après la mort de Jenny en 1993, Luc Peire a fait don de 
cet ensemble à une collection privée. Voir aussi Peire Marc 2012, p. 10.

9 Voir sérigraphie DEL ARCO (vœux N.A. [1984]) (M 67, 1983-1984, 350 ex.). Peire Marc 2017b, p. 53.
10 Les gravures de circonstance ne sont pas reprises dans le catalogue de Lucien Curzi (Curzi 1988): « Outre les gravures cataloguées 

de 1 à 79, Luc Peire a réalisé, à l’occasion principalement de Noël et du Nouvel An, une quinzaine de gravures de petit format, pour 
ses propres vœux et aussi pour les Galeries Anne Blanc, Cavalero, Michèle Broutta, ainsi que pour les Amis du Musée d’Art Moderne 
de Nantes. » (Curzi 1988, p. 138) En marge de cela, il faut signaler que Luc Peire a également envoyé la petite eau-forte sur plaque 
de zinc Composition de 1955 (Curzi 13) comme carte de voeux de Nouvel An 1957. L’eau-forte a été imprimée sur papier velouté et 
collée sur la face intérieure grise d’une carte pliante (extérieur jaune / intérieur gris) (source: archives familiales Marcel Peire).

11 La numérotation initiale des fiches a été adaptée par la suite par Jenny et Luc Peire. La numérotation n’est cependant pas claire. Les 
vœux de Noël et de Nouvel An sous une autre forme (telle que la sérigraphie et les cartes de vœux avec reproduction photo de ses 
propres œuvres) étaient probablement repris à l’origine dans le fichier et en ont été retirés ultérieurement par l’artiste.

12 Dans les multiples également, une réutilisation a été constatée dans les xylographies: Ombre et vie (1961-1962, M 03-04) – Suisse 
(1962, M 05) – Xylo P.M. (1962?, M 06). Un pochoir linéaire identique se retrouve dans les sérigraphies suivantes: Mañanitas (1968, 
M 15-16-17-18-19-20-21); Sextet Italia (1969, M 24-25-26-27-28-29); Serigra (1978, M 63) & Expolint (1978, M 64); Festive 
(1991, M 73) & Beka (1991, M 74); Seri-plexi Geel / Jaune (1968?, M 78), Seri-plexi Blauw / Bleu (1968?, M 79), Seri-plexi 
Lichtgrijs / Gris clair (1968?, M 80). (voir Peire Marc 2017a et Peire Marc 2017b).
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Sur les fiches archivistiques de ses autres gravures (répertoriées dans Curzi 1988), l’artiste signale la réutilisation 
de certaines plaques par la mention: « […] plaques même(s) que […]13 ».
Luc Peire a réalisé la plupart des gravures de circonstance sur sa propre presse.
Ce modeste ensemble, inexploité à ce jour, d’œuvres de circonstance de petit format présente néanmoins un 
échantillon passionnant de l’évolution du style de Luc Peire: depuis la figuration intimiste des années 40 (ex-li-
bris, faire-part de naissance) en passant par le formalisme, la stylisation et l’abstraction de la figure humaine à 
l’intérieur d’un espace personnel conçu comme une scène (N.A. 1956) pour arriver aux variations linéaires et 
coloristiques du verticalisme abstrait, avec une attention toute particulière pour l’aspect spatial et architectural à 
partir des années 60 et jusqu’à la fin des années 80. 
Ces œuvres montrent pleinement le dessinateur et le peintre Peire en action. Son attention pour les couleurs pri-
maires y demeure clairement maintenue (Nouvel An 1989). Et ceci confirme l’explication donnée par le peintre 
lui-même en 1988: « Je fais des gravures de peintre »14.

13 Liste des gravures avec plaque(s) d’aquafortiste commune(s) réalisées en fonction de la variation de couleur: 
 Panorama (1964, Curzi 19) – Panorama II (1968, Curzi 27)
 Tayio (1968, Curzi 30) – Mizu (1969, Curzi 32) – Hi (1969, Curzi 33)
 Louxor R (1969, Curzi 34) – Louxor B (1969, Curzi 35)
 Rapsodie (1971, Curzi 37) – Tamiluz (1971, Curzi 38)
 Voltaire (1972, Curzi 41) – Volta (1972-1982, Curzi 53)
 Diptyque rouge (1990, G 83) – Diptyque noir (1990, G 84).
 Se basant sur les fiches des archives de Luc Peire, Curzi indique pour Tayio (1968, Curzi 30), Mizu (1969, Curzi 32) et Hi (1969, 

Curzi 33) respectivement les largeurs de plaque de cuivre suivantes: 315 mm; 355 mm; 355 mm. La largeur exacte est de 313 mm. 
 Tout indique que, pour sa gravure Caval (1971, 4 couleurs, Curzi 36), Luc Peire a réutilisé la plaque de cuivre d’Élégie (1968, 3 cou-

leurs, Curzi 28) (avec élimination de la réglure dans les bandes ultra-noires). Curzi indique une différence de 5 mm dans les dimensions 
de la plaque de cuivre: Élégie (Curzi 28): 295 x 215 mm; Caval (Curzi 36): 290 x 210 mm. La plaque d’Élégie doit elle-même avoir 
déjà été la plaque de cuivre (légèrement) adaptée de la gravure Yagul (1966, 3 couleurs, Curzi 24).

 Dans les Archives FJLP, une version jaune de la gravure Maine (1972, Curzi 39) – en tant qu’épreuve d’état (voir Peire Marc 2017a, 
pp. 13 (N), 23 (F)) – et de la gravure Gralan (1984, Curzi 65) a été conservée; ainsi qu’une épreuve d’artiste bleue d’Imago (1985, 
Curzi 66) et de Tasman (1988, G 80). De la gravure Maine (1972, Curzi 39), Luc Peire a fait une version bleue en tant qu’ « Exem-
plaire unique ». Cet exemplaire a été vendu aux enchères le 09.03.2019 chez FauveParis (Paris) (lot 182). 

 (bibliographie: Catalogue Raisonné Gravures in Curzi 1988 (pp. 128-138); addendum voir Peire Marc 2017c)
14 Curzi 1988, p. 123.
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Catalogus
(afmetingen in mm)

1. EX LIBRIS CESAR COUCK, circa 1940

koperets
verschillende ex.
beeld 95 x 70
papier 173 x 108
[vermoedelijk gedrukt door de kunstenaar]
1 kleur
gesigneerd in spiegelbeeld in de koperplaat Rlo 
(print Rro) ‘Peire’
tekst: ‘verzorg dat boek / ’T is van Couck’15

zonder catalogusnummer LP
koperplaat in privécollectie bewaard
foto: MP

2. EX LIBRIS POL DESMET, circa 1940

koperets
verschillende ex.
beeld 95 x 70
papier 175 x 110
[vermoedelijk gedrukt door de kunstenaar]
1 kleur
gesigneerd in spiegelbeeld in de koperplaat Rro 
(print Rlo) ‘Peire’
tekst: ‘Ex Libris / Pol Desmet’16

zonder catalogusnummer LP
koperplaat in privécollectie bewaard
foto: MP

15 Op het einde van zijn studietijd te Antwerpen (1939-1940) – gecombineerd met militaire verplichtingen (wederoproepingen) in deze 
stad – en ook nog tijdens de oorlog, verblijft Luc Peire regelmatig in het huis ‘Wilgenhorst’ van zijn vriend, onderwijzer en artistieke 
duizendpoot Petrus Cesar Couck (1908-1970) te Edegem. ‘Wilgenhorst’ was toen een vriendschappelijke ontmoetingsplaats voor 
beeldende en literaire kunstenaars onder wie Rik Slabbinck, Jack Godderis, René De Coninck, Jef Vermetten (alias Jeroom Verten). In 
het huis ‘Wilgenhorst’ schildert en tekent Luc Peire, inclusief gelegenheidswerkjes. Hij schenkt heel wat werken aan Cesar Couck en 
diens vrouw Ida Geelen. In 1940 realiseert hij er zijn eerste muurschildering Vlaanderen, o welig huis (olieverf, 100 x 200 cm), een 
Vlaams en evocatief historisch getint thema dat door Luc Peire nooit eerder was behandeld. Luc Peire bracht de muurschildering aan 
op de schouwboezem in de woonkamer. Ze is uiterst schetsmatig en gespiegeld weergegeven op het ex libris. De muurschildering is 
later vernietigd. Zie Peire Marc 2016, pp. 265-268, 274-279, 643-647.

16 Pol Desmet, scheikundige, was de echtgenoot van de zus van Cesar Couck.
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3. AANKONDIGING GEBOORTE LUC PEIRE (23.01.1949), 1949 (versie 1)17

 

ets
41 ex.
beeld 90 x 65
papier (met watermerksymbool) 295 x 212 
[vermoedelijk gedrukt door de kunstenaar]
1 kleur
zonder catalogusnummer LP
foto: MP

4. AANKONDIGING GEBOORTE LUC PEIRE (23.01.1949), 1949 (versie 2)

  

ets
41 ex.
beeld 90 x 65
papier 298 x 213
[vermoedelijk gedrukt door de kunstenaar]
1 kleur
zonder catalogusnummer LP
foto: MP

17 De geboorte van de tweede zoon van Luc Peires broer Marcel. Op de gedrukte aankondiging (papier: Canson) wordt Luc Peire 
vermeld als dooppeter van zijn pasgeboren neefje (en naamgenoot). Het kindje sterft op 7 maart 1950. Op 10 maart wordt een 
engelenmis gelezen in de kerk van Sint-Anna te Brugge. Zie ook Peire Marc 2016, p. 180 (voetnoot 277).
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5. N.A. 1956, 1955

a

b

c

d

ets
verschillende ex.
beeld 70 x 165 
papier 110 x 350 (a, b, c) / 78 x 175 (d)
1 kleur (met manuele gele en/of blauwe inkleuring met waterverf a, b, c) /   
gedrukt op met gouache geblauwd papier door middel van een rubberen rol (d))
zonder catalogusnummer LP
versies a, b, c, d afkomstig uit Archief SJLP en uit familiearchief Marcel Peire
foto: MP
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6. NOEL 68, 1968

‘eau forte aquatinte / cuivre’
15 ex.
2 E.A. (‘tirage hors commerce’)
beeld 100 x 300 
papier 210 x 400 Rives
‘imprimées par moi-même sur petite presse à Paris’
‘1 planche (même que Nannie [1964, Curzi 16]), 1 passage, 2 couleurs’
fiche met catalogusnummer LP: 20 (33 doorstreept) + lijst van bestemmelingen 
foto: MP

7. NOEL 71, 1971

‘gravure sur zinc, rehaussée’
12 ex.
1 E.A.
beeld 205 x 150
papier 330 x 250
‘tiré par l’artiste sur la presse de l’Ecole Nationale d’Art décoratif de Nice’
‘1 planche, 1 passage, 1 couleur’
fiche met catalogusnummer LP: 31 (45 doorstreept) + lijst van bestemmelingen 
foto: MP
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8. NOEL 72, 1972

‘eau forte / zinc’
12 ex.
1 E.A.
2 E.E. (‘Epreuve d’état’) 
beeld 245 x 165 
papier 380 x 270
‘imprimé par l’artiste’
‘1 passage, 3 couleurs’
fiche met catalogusnummer LP: 33 (47 
doorstreept) + lijst van bestemmelingen 
foto: MP

9. NOEL 74, 1974

‘eau forte’
12 ex.
1 E.A.
beeld 190 x 140
papier 320 x 240
‘“NOEL 1974” gravure sur cuivre de LUC 
PEIRE a été tirée par l’artiste sur sa presse 
à bras en décembre 1974 […]’ (typoscript 
verso ingekaderd exemplaar 1/12 van ‘Mr 
et Mme J. de Barcy [= de Barsy], Bruxelles’)
fiche met catalogusnummer LP: 34 (48 
doorstreept) + lijst van bestemmelingen 
foto: Van de Wiele Auctions, Brugge 
(2015)
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10. N.A. 1975, 1974

a b c

ets
30 ex. (c) 
2 E.A. (a & c), 1 E.E. (épreuve d’essai) (b)
beeld 215 x 100
papier 247 x 250 (diverse dimensies)
twee kleuren (a versie geel / b versie met rood / c vermoedelijk finale versie rood-zwart)
datering afgeleid uit de geschreven tekst van Luc Peire aan zijn broer Marcel en schoonzuster 
Simonne: ‘Ons beste wensen voor 1975!’ (op c versie: exemplaar 19/30)
fiche met catalogusnummer LP ontbreekt; lijst van bestemmelingen ontbreekt
foto: MP

11. CARTE DE VŒUX (N.A.) 1975 POUR MR. ET MME. ALLEMAND18

beeld 95 x 165
papier 125 x 365
 ‘a été tirée sur 25 exemplaires comme 
carte de vœux 1975 pour Mr. Et Mme. 
M. Allemand’ /
+ GG 11a1, GG 11a2, GG 11a3, 
GG 11a4, GG 11a5, GG 11a6, 
GG 11a7 (‘de la même planche un album 
de 7 en couleurs différentes représentant 
les 7 jours de la semaine / toutes numérotés 
1/1’)19

foto: MP

18 Maurice Allemand (1906-1979), Frans kunsthistoricus en verzamelaar, was van 1947 tot 1967 conservator van Musée d'art et 
d'industrie te Saint-Étienne. Daarna werd hij hoofdinspecteur van création artistique in Frankrijk. Als museumconservator had hij de 
aandacht gericht op de moderne en hedendaagse kunst. De kunstcollectie van het echtpaar Yvonne (1909-2001) en Maurice Alle-
mand bevindt zich in Musée départemental de L’Oise (Beauvais). Maurice Allemand schreef teksten over Luc Peire, onder andere in 
de catalogus van de solotentoonstelling Luc Peire. Peintures - estampes in Maison de la culture et des loisirs te Saint-Etienne (20.02 
- 31.03.1975). Maurice Allemand was trouwens commissaris van deze tentoonstelling. 

19 Geen beeldmateriaal ervan teruggevonden in het archief van Luc Peire.

a
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beeld 95 x 165
papier 207 x 275
recto genoteerd op het enige exemplaar 
in het archief van de kunstenaar: ‘Epreuve 
d’état N.A. 74’ 
verso genoteerd op het enige exemplaar in 
het archief van de kunstenaar: ‘1975 N.A. 
Maurice Allemand + album 4 saisons cette 
planche à 1/1 (4 couleurs diff.) Planche à 
Mr Allemand’ ( = GG 11b1, GG 11b2, 
GG 11b3, GG 11b4)20

foto: MP

12. NOEL 75, 1975

‘eau forte’ / ‘gravure sur cuivre’
12 ex.
2 E.A.
1 E.A. (‘1ier état’)
beeld 95 x 355
papier 220 x 500 Rives
‘imprimé par l’artiste’ / ‘tirée par l’artiste sur sa presse à bras en décembre 1975’
‘1 passage, 3 couleurs’
op steekkaart van de kunstenaar genoteerd: ‘de la même planche un album de 7 en couleurs 
différentes représentant les 7 j. de la semaine / toutes numérotés 1/1’ (= GG 12a – 12b – 12c – 
12d – 12e – 12f – 12g)21

fiche met catalogusnummer LP: 39 (53 doorstreept) + lijst van bestemmelingen
foto: MP

13. N.A. 1983, 1982

‘eau forte’
125 ex.
4 E.A.
1 E.E. (‘épreuve d’état’)
1 ‘Bon à Tirer’ (‘à Jenny / bon pour la bien’)
beeld 145 x 100
papier 300 x 200 Rives
‘imprimé par l’artiste’
‘1 passage – 1 couleur’
fiche met catalogusnummer LP: 52 (63 doorstreept)
‘envoyés pour vœux 1983’
foto: MP

20 Geen beeldmateriaal hiervan teruggevonden in het archief van Luc Peire.
21 Geen beeldmateriaal hiervan teruggevonden in het archief van Luc Peire.

b
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14. N.A. 84, 1983

   
(proefdruk zwart)

‘eau forte’
35 ex. 
3 E.A.  
beeld 135 x 180
papier 210 x 460
‘imprimé par l’artiste’
‘1 planche – 1 couleur – (jaune) relief’
fiche met catalogusnummer LP: 56 (67 doorstreept)
‘offert à Anne Blanc, Paris’
In Archief SJLP wordt een niet-gesigneerde en ongenummerde proefdruk (kleur: zwart / papier: 280 
x 380) bewaard.
foto: MP

15. N.A. 84, 1983

‘eau forte’
80 ex.
6 E.A. (genummerd: VI)
1 ‘Bon à Tirer’
beeld 95 x 145
papier 140 x 365 Arches
‘imprimé par l’artiste’
‘1 planche – 1 couleur – (noir)’
fiche met catalogusnummer LP: 56 (68 doorstreept)
‘Vœux’
‘voir 61 il a été tiré de cette planche 25 ex. + 5 e.a. sur papier gris encrage jaune pour N.A. 85 
Cavalero’ 
foto: MP
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16. N.A. 1985 (84-85), 1984

‘eau forte’
25 ex.
5 E.A. (genummerd: V)
beeld 95 x 145
papier 150 x 210 Rives
‘imprimé par l’artiste sur sa presse’
‘1 planche – 1 couleur (jaune sur papier gris)’
fiche met catalogusnummer LP: 61 (73 doorstreept)
‘25 ex. donnés aux Cavaleros’
foto: MP

17. N.A. 1986, 1985

‘eau forte’
60 ex.
5 E.A.
beeld 70 x 100
papier (vouwkaart) 110 x 310 (+ diverse dimensies)
‘imprimé par l’artiste’
‘1 planche’
fiche met catalogusnummer LP: 64 (76 doorstreept)
foto: MP



20

18. JOYEUX NOEL ET MEILLEURS VŒUX 1988 (Galerie Michèle Broutta, Paris), 
198722

[eau forte]
? ex.
? E.A.
beeld 145 x 97
papier 231 x 330
1 planche – 1 couleur – 1 passage
foto: MP
(info: veiling Lhomme, 4000 Liège 01.04.2017: “Luc PEIRE. 
Meilleurs vœux 1988. Ens. 1 pièces et 12 vol. 
Eau-forte, 15 x 9,5. Signée au crayon en bas à droite. Joyeux 
Noël et meilleurs vœux 1988. Galerie Michèle Broutta.”) 

  

 
twee niet-gesigneerde, niet-genummerde tweekleurige proef-
drukken (blauw-zwart) (beeld 145 x 97 / 
papier 231 x 330) worden bewaard in Archief SJLP, afkom-
stig uit de verzameling Michèle Broutta (Parijs) 
foto: MP

19. NOUVEL AN 1987-88, 1987

‘eau forte (rouge)’
25 ex.
4 E.A.
beeld 147 x 100
papier 230 x 165 Rives
‘imprimé par l’artiste sur sa presse’
‘1 planche / 3 couleurs passages’
fiche met catalogusnummer LP: 70 (81 doorstreept) + lijst van 
bestemmelingen
foto: MP

22 Met Galerie Michèle Broutta (31, rue des Bergers 75015 Paris) werkte Luc Peire intens samen op het gebied van de verspreiding van 
zijn gravureoeuvre. Michèle Broutta gaf in 1988 de Catalogue Raisonné uit van Peires gravures (= Curzi 1988).

a

b
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20. NOUVEL AN (pour Michèle Broutta) 1987-88, 1987

‘aquatinte sur cuivre’
? ex.
? E.A. + 1 E.E. (‘épreuve d’essai’)
beeld 147 x 100
papier 225 x 165 Rives
‘1 plaque – 1 passage – 2 couleurs’
fiche + catalogusnummer LP: 70a
‘Vœux de N.A. de Michèle Broutta 1987-88 (sur papier 
blanc et sans cadre autour)’
foto: MP

21. NOUVEL AN 1987-88 (pour La Société des Amis du Musée des Beaux-arts, 
Nantes)

‘eau forte’
190 ex.
6 E.A.
beeld 145 x 97
papier 200 x 300 
‘imprimé par Laurent Schkolnyk’
‘1 planche – 1 couleur – 1 passage’
‘1 à 190 Les Amis du Musée des B.A. de Nantes’23

23 Informatie via Jean Marc Cuault, voorzitter van La Société des Amis du Musée des Beaux-arts (Nantes) (Brief [Nantes, 24.10.2016] 
aan Marc Peire).
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22. Nouvel An 1989, [1988]

a b

‘eau forte’
25 ex.
? E.A.
beeld 3 x (107 x 80)
papier 150 x 310
versie geel (a) en versie blauw (b) (papier 155 x 110) afzonderlijk bewaard in Archief SJLP
foto: MP
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DE ENVIRONMENT-GRAPHIES VAN LUC PEIRE
Marc Peire & Hein Soetaert

De drie spiegel-environments – Environnement I (1967); Ambiente Mexico 68 (1968); 
Environment III (1973) – vormen fascinerende hoogtepunten binnen Peires evolutie 
naar oneindig en ruimtelijk verticalisme. 
Hoe vatte de kunstenaar initieel dit spiegelexperiment aan? Twee kleine environ-
ment-maquettes gerealiseerd door Luc Peire en recent gerestaureerd door Hein 
Soetaert, leveren op dit vlak interessante informatie. 
Verder onderzoek toont aan dat de configuraties van de graphiewanden van de 
environment-interieurs ingenieus, doordacht en bijzonder effectgericht zijn opge-
bouwd. 
Met zijn environments, waarbij andere kunstdisciplines worden betrokken, wil de 
kunstenaar de bezoeker een harmonische ‘totaalervaring’ laten ondergaan. 

Links en midden: Luc Peire in zijn Environnement I (1967, ILP 777). Foto: Jean Mil
Rechts: Vertigo (in Environnement I van Luc Peire). Foto: Jean Mil

Naast getekende ontwerpen op papier uit 1972 voor de 4 graphiewanden van Environment III (1973) 
realiseerde Luc Peire nog drie maquettes voor spiegel-Environments, waaronder één specifiek van zijn Environ-
nement I (1967). Het archief van de kunstenaar bezit ook heel wat fotomateriaal (hoofdzakelijk zwart-wit) 
van het exterieur en interieur en de opbouwplannen van de drie gerealiseerde spiegelkamers: Environnement 
I (1967, 339 x 339 x 240 cm, ILP 777); Ambiente Mexico 68 (1968, 339 x 339 x 226 cm, ILP 1106) ; 
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Environment III (1973, 339 x 339 x 226 cm, ILP 1107).24 De interieurs (met vierkant grond- en bovenvlak, elk 
bestaande uit 4 vierkante spiegels van dezelfde afmetingen: 169,5 x 169,5 cm) worden opgebouwd met 
4 met synthetische verf beschilderde opstaande formicawanden (elk samengesteld uit 3 panelen).25 TL-buizen 
achter matte melkplexiplaten die in een buitenkast op volledige hoogte (verticaal) zijn ingewerkt op de zij-
kanten van de voorwand, zorgen voor een melkwitte binnenverlichting, direct inspelend op de witte formica. 
Het naar buiten opendraaiende middenpaneel van de voorwand dient als toegangsdeur.26 Audioapparatuur 
(geplaatst op de platte afdekking van de spiegelkamer) met geluidsboxen (gemonteerd onderaan in de licht-
bakken) zorgt voor de weergave van de elektronische muziek van Louis De Meester.27 

Schets van het grondplan van Environnement I (1967, 339 x 339 x 240 cm, ILP 777) 
gepubliceerd in Xuriguera 1976, p. 78

Ontstaan, concept, visie, uitwerking en betekenis van de spiegel-Environments zijn door de kunstenaar zelf 
toegelicht in tal van teksten en interviews. Heel wat kunsthistorici, essayisten en critici leverden studies, bespre-
kingen en beschouwingen. De Environments (1967, 1968, 1973) worden terecht gezien als sleutelwerken, 
waarin het artistieke streven van Peire op het vlak van verticaliteit, oneindigheid en ruimtelijkheid haar toppunt 
bereikt.28

Vergeten we niet dat Peire zijn eerste Environnement concipieert en realiseert binnen zijn verruimende over-
gangsfase van wall-sized painting voor privé- en publieke ruimte – respectievelijk Graphie L (1965, syntheti-

24 Zie Peire Marc 2007a. 
 Environnement I – geproduceerd door en gemonteerd in de ateliers van Houtindustrie De Coene te Kortrijk – wordt tussen 19 mei en 18 

juni 1967 voor het eerst gepresenteerd in Musée National d’Art Moderne te Parijs (expo 67/8 S). Het werk werd in 1972 aangekocht 
door de Belgische Staat. Het behoort nu tot de collectie van de Vlaamse Gemeenschap; sinds 2007 in langdurige bruikleen gegeven 
aan Stichting Jenny & Luc Peire, Knokke.

 Door de inzet en het steunend advies van Mathias Goeritz kon Luc Peire in 1968 op uitnodiging van het inrichtend comité van 
het cultureel programma van de 19de Olympiade te Mexico en van de Universidad Nacional Autónoma van Mexico zijn tweede 
spiegelkamer Ambiente Mexico 68 realiseren voor de tentoonstelling ‘De Verovering van de Ruimte’ (expo 68/23). Vanaf half juli tot 
13 oktober 1968 verblijft Peire in Mexico City en werkt er in het Museum van Wetenschappen en Kunst van de Universiteit aan de 
graphiewanden. (zie Peire-Verbruggen & Peire Marc 2001, pp. 72-74) Ter gelegenheid van de presentatie van Ambiente Mexico 68 
en ‘klassiek’ inspelend op het thema van de tentoonstelling realiseert en publiceert Luc Peire er zijn serigrafiereeks Mañanitas (M 15-21): 
de 7 dagen van de week genoemd naar God (Domingo) en 6 planeten (Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus). (zie Peire 
Marc 2018, pp. 28-29 (N), 48 (F)). Ambiente Mexico 68 werd opgenomen in de collectie van Museo Nacional de Arte Moderno 
van Chapultepec (Mexico City).

 Van groot belang is de intussen opgebouwde relatie met Richard Teller Hirsch, curator van Allentown Art Museum (Allentown, Pennsyl-
vania), die in 1968 een spraakmakende solotentoonstelling Luc Peire organiseert in zijn museum (expo 68/21 S). Gefascineerd door 
Peires Environnement I biedt hij de kunstenaar de kans in 1973 een (3de) versie (Environment III) te presenteren in The Auckland City Art 
Gallery (Nieuw-Zeeland) waar hij van 1972 tot 1974 directeur is. (expo 73/4 S) Richard Hirsch schreef een sterk onderbouwd essay 
over Peires kunst en environment voor Art International (Lugano) (zie Hirsch 1967). Environment III werd opgenomen in de verzameling 
van Auckland City Art Gallery.

25 De modulor (1,13 m) van Le Corbusier zal Peire gedeeltelijk aanwenden voor de maten van Environnement I (1967, breedte en diepte: 
3,39 m / hoogte 2,40 m) en volledig voor Ambiente Mexico 68 (1968) en Environment III (1973) (breedte en diepte: 3,39 m / 
hoogte 2,26 m). De panelen van achter-, rechter- en linkerwand zijn elk 113 cm breed.

26 De voorwand bestaat uit drie graphiepanelen (centraal deur: 90 cm breed, geflankeerd door twee panelen van elk 93 cm breed) en 
op de hoeken twee melkplexiplaten (waarachter de ‘koude’ TL-verlichting) van elk 31,5 cm breed.

27 Na elkaar volgende sinustonen en sinustoon-glissandi. Zie Peire Marc 2007b.
28 Zie bibliografie. Een contextueel onderzoek is op dit punt gevoerd in Peire Marc 2016.
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sche verf op formica (3 panelen), 240 x 366 cm, ILP 1018) en Graphie ‘Europe’ (‘Eurohalle Kortrijk’) (1967, 
synthetische verf op formica, 300 x 1500 cm, ILP 1026) – naar functionele architectonische reliëfmuur-in-
tegratie (1968, Muur Reliëf 68 voor Bank J. van Breda & Co). Tijdens zijn verblijf te New York (vanaf 13 
oktober 1965 tot 29 maart 1966) waar ook monumentale breedtegraphies tot stand kwamen zoals Graphie 
LII (1965, 122 x 244 cm, ILP 1021), Graphie LIII (1965, 122 x 244 cm, ILP 1022) en Graphie LIV (1966, 
125 x 275 cm, ILP 1023), was bij Peire de idee gerijpt voor een Environment.29

Tot nu is niet onderzocht of aangetoond hoe de kunstenaar de configuratie van de graphiewanden specifiek 
afstemt op en uitwerkt binnen de gesloten ruimtelijke entiteit, inspelend op de ‘oneindige’ opwaartse en neer-
waartse verticaliteit van het recursieve beeld, teweeggebracht door het droste-effect van de ‘spiegel-in-spie-
gel’-reflectie en in dialoog met het interne kunstlicht. Ook de maquettes zijn binnen deze context nooit belicht. 
Hier een proeve tot analyse.

Drie Environment-maquettes

Maquette I (vermoedelijk 1966, IMP 1311)

Maquette I. Interieur met zicht op achterwand, linkerwand, rechterwand. Foto: MP

    

Links: Maquette I. Inkijk via open wand. 
Doorkijk in bovenspiegel veroorzaakt lichtpuntje (= witte stip) in het interieur. 

Foto: MP
Rechts: Maquette I. Inkijk via centrale doorkijk in bovenspiegel. Doorkijk, bedekt met oog of camera, veroorzaakt een 

zwarte stip in het interieur. Open wand werd bij de fotosessie afgedekt met wit papier (licht doorlatend). Foto: MP

29 “De idee die ik had van een environment, is daar wel tot rijpheid gekomen, en mijn verblijf te New-York is zeker een stimulans geweest 
om tot de realisatie ervan over te gaan.” (Fontier 1973, p. 34). Richard Hirsch 1967 (p. 40): “There is no question but that Peire’s months 
in New York did much to inspire this “tower” of indefinite ascent, impossible depth”. We vermoeden dat Peire in New York vooral de 
effecten van de spiegeling met recursief beeld (het droste-effect) heeft onderzocht via kleine maquettes (Maquette I en Maquette II: zie 
infra).
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Afmetingen 
Hoogte buitenmaat: 11,5 cm (binnenmaat: 11 cm)
Breedte buitenmaat: 12,5 cm (binnenmaat: 10,5 cm)
Diepte buitenmaat: 16,5 cm (binnenmaat: 15,5 cm)
Het niet-vierkant grondvlak van de maquette kan erop wijzen dat Luc Peire nog op zoek was naar de idea-
le verhoudingen, vóór de ontdekking van Corbusiers modulor (1,13 m). Die modulor zal Peire gedeeltelijk 
aanwenden voor de maten van Environnement I (1967, breedte en diepte: 3,39 m / hoogte 2,40 m) en 
volledig voor Ambiente Mexico 68 (1968) en Environment III (1973) (breedte en diepte: 3,39 m / hoogte 
2,26 m)
Oorspronkelijke staat 
Origineel: houten buitenkant niet geschilderd en onbehandeld, volledig bekleed met melkkleefband.  
Originele open zijde afgesloten met transparant plexiglas waarop melkkleefband.
Oorspronkelijke materialen
Spiegels, hout, melkkleefband, synthetische verf op formica, lijm
Restauratie uitgevoerd door Hein Soetaert 08-10.2017
Melkkleefband volledig verwijderd van houten buitenoppervlak. Houten buitenoppervlak opgeschuurd; de 
kieren en spleten opgestopt tegen valse lichtinval. 
Buitenzijde: hout en spiegels geschilderd met zwarte matte lakverf
Oorspronkelijke lacune in centrum bovenspiegel is gerespecteerd en behouden.

Maquette II (vermoedelijk 1966, IMP 1312)

      
Maquette II. Interieur met zicht op achterwand, linkerwand, rechterwand. Foto: MP

    

Links: Maquette II. Inkijk via open wand. Doorkijk in bovenspiegel veroorzaakt lichtpuntje (= witte stip) in het interieur. 
Rechts: Maquette II. Inkijk via centrale doorkijk in bovenspiegel. Doorkijk, bedekt met oog of camera, veroorzaakt een 

zwarte stip in het interieur. Open wand werd bij de fotosessie afgedekt met wit papier (licht doorlatend). Foto: MP
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Afmetingen 
Hoogte buitenmaat: 11 cm (binnenmaat: 10,5 cm)
Breedte buitenmaat: 10,6 cm (binnenmaat: 10,1 cm)
Diepte buitenmaat: 15,5 cm (binnenmaat: 15,2 cm) (Peire laat de zijwanden 3,5 cm onbeschilderd)
Het niet-vierkant grondvlak van de maquette kan erop wijzen dat Luc Peire nog op zoek was naar de ideale 
verhoudingen, vóór de ontdekking van Corbusiers modulor (1,13 m). Die modulor zal Peire gedeeltelijk aan-
wenden voor de maten van Environnement I (1967, breedte en diepte: 3,39 m / hoogte 2,40 m) en volledig 
voor Ambiente Mexico 68 (1968) en Environment III (1973) (breedte en diepte: 3,39 m / hoogte 2,26 m)
Oorspronkelijke staat 
Origineel: houten buitenkant bekleefd met zwarte textielstroken. Spiegel bovenaan gebroken.
Oorspronkelijke materialen
Spiegels, hout, lijm, viltstift op papier, drie houten onbeschilderde kaderlijstjes (als basement)
Restauratie uitgevoerd door Hein Soetaert 08-10.2017
Buitenzijde: oorspronkelijke zwarte textielstroken werden verwijderd. Houten buitenoppervlak opgeschuurd; 
de kieren en spleten opgestopt tegen valse lichtinval. 
Gebroken spiegel bovenaan vervangen door nieuwe; vastgekleefd op de randen van de drie opstaande 
wanden.
Hout en spiegels beschilderd met zwarte matte lakverf. 
Oorspronkelijke lacune in centrum bovenspiegel is gerespecteerd; door middel van een operatiemes is tina-
malgaam weggekrast en zo een lacune gecreëerd.
Informatie
In deze maquette valt de blauwe inkleuring van de wanden op, naast het zwart en het wit van de drager. 
De kunstenaar experimenteert duidelijk ook op het gebied van de kleur. Voor Ambiente Mexico 68 zal Peire 
ook de blauwe kleur aanwenden.
Op het vlak van lineaire schema’s en wandconfiguraties geldt deze maquette zeker niet als de directe voor-
bereiding van het Mexicaanse project. 

Maquette III (1967, IMP 1301)

Maquette III (1967) van Environnement I (1967, ILP 777).
De onderdelen en de houten witgeverfde kastbescherming (2016). Foto: MP
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Afmetingen 
Hoogte buitenmaat: 19 cm (binnenmaat: 18,6 cm)
Breedte buitenmaat: 26,4 cm (binnenmaat: 25,5 cm)
Diepte buitenmaat: 26,4 cm (binnenmaat: 26 cm) 
Met het vierkante grondvlak en bovenvlak heeft Luc Peire nu de ideale verhouding gevonden. Corbusiers 
modulor (1,13 m) zal Peire gedeeltelijk aanwenden bij de concrete realisatie van Environnement I (1967, 
breedte en diepte: 3,39 m / hoogte 2,40 m) en volledig voor Ambiente Mexico 68 (1968) en Environment 
III (1973) (breedte en diepte: 3,39 m / hoogte 2,26 m).
Oorspronkelijke staat 
Origineel: drie wanden (met brede witte kleefband aan elkaar gehecht) / bovenspiegel / benedenspiegel 
als onafhankelijke onderdelen. Elk spiegelvlak is gekleefd op drie aluminium lijsten met opstaande rand (ze 
dienen als arrêts voor de opstaande wandvlakken). Kleine beschadigingen en lacunes op de foto’s door de 
kunstenaar zelf met zwarte inkleuring bijgewerkt en aangevuld. Losgekomen kleefband. 
Oorspronkelijke materialen
Spiegels, aluminium, foto’s gekleefd op transparant plexiglas, vernis, witte niet-transparante kleefband, bruine 
kleefband. 
Restauratie uitgevoerd door Caroline Witvoet-Rohden 2016
Losgekomen onderdelen verstevigd en gekleefd. Om de maquette tentoonstellingsveilig en -presentabel te 
maken, is een houten kastbescherming gemaakt, volledig wit beschilderd en langs twee zijden open, waar 
de maquette kan ingeschoven worden.
Hoogte buitenmaat: 23,2 cm (binnenmaat: 19,4 cm)
Breedte buitenmaat: 30,5 cm (binnenmaat: 26,7 cm)
Diepte buitenmaat: 26,8 cm 
Maquette III werd zo voor het eerst tentoongesteld te Drogenbos (FeliXart Museum) tussen 05.02 en 
14.05.2017 (expo 2017/1 S).
Informatie
Peire kleefde op de binnenwanden van de maquette zwart-witfoto’s van de in 1967 gerealiseerde linker-
wand – achterwand – rechterwand van zijn Environnement I. Op die foto’s bracht hij een dunne vernislaag 
aan. De maquette geldt als voorbereiding en als presentatiemodel van Environnement I (1967, ILP 777). 

Ontwerpen (1972) voor graphiewanden Environment III (1973, ILP 1107)30

 
Ontwerp (recto en verso) graphiewand ‘gauche’ (linkerwand) Environment III, 1972, viltstift op papier (recto) / potlood en 

balpen, kleefbandrestant op papier (verso), 23 x 34 cm, IMP 423B. Foto: MP

30 De cijfers verso aangebracht door de kunstenaar verwijzen naar de genummerde opeenvolging van de beschilderde formicapanelen 
(3 per wand). Met die nummering bepaalt Peire in se de logische opbouw (en hiermee de leesrichting) van de 4 binnenwanden: 
linkerwand – achterwand – rechterwand – voorwand (met deur). 
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Ontwerp (recto en verso) graphiewand ‘fond’ (achterwand) Environment III, 1972, viltstift en Chinese inkt op papier (recto) 
/ potlood en balpen, kleefbandrestant op papier (verso), 23 x 34 cm, IMP 424B. 

Foto: MP

 
Ontwerp (recto en verso) graphiewand ‘droite’ (rechterwand) Environment III, 1972, viltstift en Chinese inkt op papier 

(recto) / potlood en balpen, kleefbandrestant op papier (verso), 23 x 34 cm, IMP 425B. 
Foto: MP

  
Ontwerp (recto en verso) graphiewand ‘porte’ (voorwand) Environment III, 1972, viltstift en inkt op papier (recto) / potlood 

en balpen op papier (verso), 23 x 34 cm, IMP 426B. Foto: MP
(de binnenverlichting lokaliseert zich op de blanco zijkanten)   
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Maquette als testcase
Bij de Environment-maquettes vallen enkele elementen op. Peire bouwde ze beslist in het kader van het effect-
onderzoek van de oneindige spiegelreflectie (continuatio ad infinitum met recursief beeld) teweeggebracht door 
de tegenover elkaar liggende volle spiegelvlakken (bodem en plafond). Bij gebrek aan interne verlichting laat 
de kunstenaar de volledige voorwand (met ingewerkt deurpaneel en zijdelingse kunstlichtstroken) achterwege. 
Hierdoor krijgt het buitenlicht toegang tot het interieur met de drie overige wanden (linkerwand, achterwand, 
rechterwand) en hun respectievelijke opwaartse en neerwaartse spiegelreflecties.
Peire dekte de open wand van Maquette I af met transparant plexiglas waarop hij dan vervolgens de matte 
transparante kleefband op aanbracht waarmee hij de volledige buitenkant van de maquette bekleedde. Hiermee 
bereikte hij het conclusus- en isolement-effect, waarbij enkel het licht van de buitenwereld in het interieur van de 
maquette toegelaten wordt.
Worden Maquette I en Maquette III met de open zijde op de uiterste rand van een tafel of van een kast geplaatst, 
dan neemt men, inkijkend via de open zijde, het resultaat van de gespiegelde wanden in diepte en hoogte waar.
Door het wegkrassen van wat tinamalgaam centraal op de buitenzijde van de plafondspiegel creëerde Peire bij 
Maquette I en Maquette II een minuscule doorkijkmogelijkheid in het interieur. Zo kan met één oog (of met een 
mini-cameralens) van buitenaf en in centrale positie het ad infinitum-effect binnenin geobserveerd en onderzocht 
worden. Opvallend hierbij: bij zijdelingse inkijk creëert de niet-afgedekte plafonddoorkijk een lichtpuntje. Bij 
inkijk via de lacune bovenaan wordt een kleine zwarte vlek waargenomen (veroorzaakt door de afdekking met 
oog of camera). 
Op basis van de dimensies van Maquette I en Maquette II kan men ervan uitgegaan dat Peire zijn onderzoek 
hier vooral heeft afgestemd op het effect en het resultaat van de spiegelreflectie, op het uittesten en het tegenover 
elkaar positioneren van aflopende en niet-aflopende verticale liniëring, waarbij respectievelijk perpetuum-effect 
en ritmische fasering zich binnen een weloverwogen afwisseling ontwikkelen.  
Met Maquette I toont Peire al duidelijk aan dat hij sterk rekening houdt met de positionering van geschilderde 
‘wit-zwart’ configuraties binnen het interieur.31 Zo zoeken de hoekpartijen van de achtergrondwand aansluiting 
met linker- en rechterwand via een naadloze doorloop van de zwarte partijen. De eenheid van het omsluiten, 
omgeven, omringen en het kokereffect worden hiermee benadrukt. Dit wordt nog intensiever uitgewerkt in Ma-
quette II en in de drie gerealiseerde spiegelkamers (Environments).

Technische realisatie van de graphiewanden
Ruim zeven maanden na zijn terugkeer uit New York werkt Peire over een periode van drie maanden (eerste 
helft november 1966 tot eerste helft februari 1967) aan Graphie LVII ‘Europe’ (‘Eurohalle Kortrijk’) (syntheti-
sche verf op formica, 300 x 1500 cm, ILP 1026) in de werkplaatsen van Houtindustrie De Coene en Cie 
te Kortrijk en doet bij de voorbereiding ook beroep op de medewerking van de jonge kunstenaar Martin 
Baeten (°Zonhoven 1947) die toen studeerde aan Sint-Lucas te Hasselt.32 Het getuigenis van Baeten over de 
realisatie van de graphiewanden voor Peires Environment III (339 x 339 x 226 cm, synthetische verf op formica 
en spiegels, ILP 1107) tijdens de maanden januari en februari 1973 in het atelier te Knokke, levert ons hoogst 
waardevolle informatie over Peires techniek en werkmethode. 

31 De uitdrukking ‘wit-zwart’ hanteert Luc Peire zelf voor zijn graphies. De drager is witte formica waarop een zwarte schildering wordt 
aangebracht. Zie Fontier 1973, pp. 36, 38.

32 Tussen 1965 en 1967. Tussen 1969-1973 zet Martin Baeten zijn studies voort aan de Koninklijke Academie te Antwerpen. Hij behaalt 
verschillende prijzen (onder andere Valeriusprijs, Antwerpen en eervolle vermelding Nationale Prijs Mark Macken) en stelt tentoon in 
binnen- en buitenland. Gedreven door een passie voor etnische kunst reist hij veel naar Oceanië en wordt galeriehouder Oceanische 
kunst (Gallery Maori. Oceanic art gallery) te Gistel. 

 Bronnen: E-mail van Martin Baeten aan Marc Peire, vrijdag 13 december 2013 14:53, Onderwerp: [zonder]; http://www.galerij-
maori.be/nederlands/index.html (consultatie 13.12.2013). 

 Martin Baeten zelf over zijn samenwerking met Luc Peire: “Hij [Luc Peire] vroeg me of ik hem wilde helpen met de voorbereidingen van 
een grafiek in de Hallen van Kortrijk (1967). Ik stemde toe. Daar ik logeerde in de Sebastiaan Nachtegaelestraat in Knokke was het 
voor mij maar enkele minuten lopen naar de Judestraat, waar het atelier van Luc was. 

 Mijn eerste contact met Luc en Jenny verliep heel gemoedelijk en heel informeel: in hoeverre ik zijn werk kende, wat ik er in zag en 
vooral of ik me honderd procent kon toeleggen op het realiseren van een aantal werken van grote omvang. 

 De eerste stap was een bezoek aan een firma in Staden, waar ze panelen in formica vervaardigden. Door de gladheid echter van die 
panelen kon er onmogelijk op geschilderd worden. Al die panelen moesten manueel geschuurd worden zonder er diepe krassen in te 
maken. Ik meen me te herinneren dat we ze eerst met houtschuurpapier te lijf zijn gegaan, maar dat was onbegonnen werk. Na wat 
experimenteren met verschillende soorten schuurpapier, zijn we uiteindelijk bij waterschuurpapier beland, wat een zeer goed resultaat 
gaf. Het schuren van de panelen voor het project Hallen Kortrijk heb ik voor mijn rekening genomen, maar de afwerking van het project 
deed Luc met iemand anders. Ik was namelijk nog student aan de Koninklijke Academie Antwerpen en kon dus niet ten volle aan het 
project meewerken.” (Baeten 2013, p. 1).
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Luc Peire en Martin Baeten in het atelier te Knokke bij de realisatie van de graphiewanden 
van Environment III (1973, ILP 1107). Foto: Archief SJLP

”Eens deze [formica-]panelen van hun glans ontdaan waren (weerom door manueel te schu-
ren [met waterschuurpapier]) konden we ze opstellen in het atelier. De panelen moesten heel 
nauwkeurig en perfect verticaal worden opgesteld zodanig dat de aan te brengen lijnen 
eindeloos weerkaatsten op de spiegels onder en boven. Dan pas kon de compositie aange-
bracht worden: grote partijen werden met tape afgeplakt, deze tape werd bijgesneden op 
de juiste breedte en lengte. Daarna werden deze afgetapete vlakken opgevuld met speciale 
zwarte verf. Eens droog kon de lineaire compositie afgewerkt worden: met een verankerde 
T-lat en een metalen griffel werd er gekrast waardoor de witte lijnen te voorschijn kwamen. 
Tijdens het werken aan dit project herinner ik me de rustgevende muziek op de achtergrond. 
Het was gezellig werken. Omdat deze intensieve bezigheid een aantal maanden beliep, 
werd de dag in fasen ingedeeld. We startten rond 9 uur met de bespreking van wat we die 
dag wilden verwezenlijken en allerhande technische aanvullingen. Rond de middag was er 
lunch en rustten we even uit. Om 14 uur werd er weer verder gewerkt tot ongeveer 18 uur. 
Dan was het tijd om het licht uit te doen en naar huis te gaan. Tussendoor werden ook de 
andere projecten verder besproken, zoals de Muur in La Seyne-Sur-Mer en de Lichttorens.”33 

Omdat elke graphiewand samengesteld is uit drie aansluitende hoogtepanelen (van gelijke grootte), dient Luc 
Peire de scheidingen tussen die panelen zo onzichtbaar mogelijk te maken. De donkere naden integreren zich in 
de configuratie van de zwarte lineaire schildering; ze maken er deel van uit: aanvullend, als zelfstandig element, 
als contour, geïntegreerd. Zo vormen ze geen storende breuklijnen.34 

33 Baeten 2013, p. 1.
34 Hoe Luc Peire de paneelranden integreert in en laat samenvallen met de lineaire configuratie is te zien op de versozijde van de vier 

ontwerpen (1972) voor Environment III (1973, ILP 1107). De viltstifttekeningen (recto) dringen namelijk verso zwak door. Zie supra.
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Naad in linkerwand van Environnement I (1967, ILP 777): 
als fijne lijn zelfstandig aflopend en tegelijk als contour geïntegreerd. Foto: MP

Het is een vorm van ‘camouflage’ die sterk herinnert aan een (obligaat) gebruik bij de al fresco-techniek. (Peire 
paste die techniek trouwens zelf toe in 1951). Om de aansluitingslijn tussen twee giornate onopvallend te 
maken, laat de kunstenaar beide intonaco-grenslijnen samenvallen met (donkere) contourlijnen van geschilderde 
figuren en/of objecten.35  
 
Voorwand: toegang en licht 
Op de aansluiting van linker- en rechterwand met de voorwand van Ambiente Mexico 68 en Environment III 
(1973) domineert de blankheid van het formica (‘het lege’) boven de zwarte schildering (‘het volle’). Zo intensi-
fieert de reflectie van het melkwitte kunstlicht (ingewerkt in de zijkanten van de voorwand) op het witte formica in 
de nabijheid, de lichtkracht in het interieur. Aflopende open liniëringen waarin de quasi gelijk brede tussenruimtes 
opvallen, animeren dit blanco gedeelte zowel op de zijwanden als op de voorwand. Ze faseren gelijkmatig de 
lichtkracht en als gecanneleerde zuilen stutten ze de virtuele structurele draagkracht van de graphiewand binnen 
haar recursief gespiegelde ‘oneindigheid’. 

35 Zie Peire Marc 2016, p. 361.
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Ambiente Mexico 68. Linkerwand en rechterwand. Foto: Luc Peire

   

Links: Ambiente Mexico 68. Voorwand (met deur (centraal)) (exclusief verlichting uiterst links en rechts). Foto: Luc Peire
Rechts: Environment III. Ontwerp voor de voorwand (met deur (centraal)) (inclusief (blanco) stroken voor verlichting uiterst links 

en rechts). Foto: MP

Dit effect is ook aanwezig in Peires eerste Environnement (bijvoorbeeld aansluitingen voorwand-linkerwand en 
voorwand-rechterwand). Maar toch valt hier binnen het geheel een bredere en meer vlakmatige wisseling tussen 
donker (zwart) en licht (wit) op met een sterk aandeel van de witte formica-achtergrond.

Environnement I
Links: voorwand met deur en lichtstrook (in het centrum van de foto) en linkerwand. Foto: Jean Mil
Rechts: voorwand met deur (ze staat op een kleine kier) en lichtstrook (in het centrum van de foto)

 en rechterwand. Foto: Jean Mil
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In Ambiente Mexico 68 en Environment III integreert Luc Peire het volle deurpaneel onopvallend in de voorwand 
via aflopende liniëring. In Ambiente Mexico 68 valt de blanke basis van het deurpaneel op. Dit in tegenstelling 
met de blanke horizontale bovenstrook van het deurpaneel in Environnement I. Hier is de scheiding van het 
deurpaneel opvallend. In Environment III verwerkt Peire het deurgedeelte binnen een drukker geritmeerde super-
positie met aflopend effect. Het ‘volle’ donkere middenveld contrasteert met de ‘lege’, ‘lichtende’ zijkanten. Door 
het geïntegreerde kunstlicht aan de zijkanten en het deurpaneel in het centrum bouwt Peire de graphiestructuur 
van de voorwand op als entiteit. Brengen we de voorwand van Ambiente Mexico 68 en van Environment III 
(met weglating van de blanco kunstlichtstroken) respectievelijk op één lijn samen met hun zijwanden, dan vallen 
niettemin het eenheidsconcept en de uitgebalanceerde en evenwichtige lineaire opbouw (aflopend, hangend, 
staand) over de drie wanden bijzonder op. Dit is ook het geval bij de samenvoeging van achterwand met beide 
zijwanden (zie verder).

Van links naar rechts: rechterwand – voorwand – linkerwand van Ambiente Mexico 68 (1968) in juxtapositie 
Foto (zwart-wit): Luc Peire

Van links naar rechts: de ontwerpen (1972) voor rechterwand – voorwand – linkerwand 
van Environment III (1973) in juxtapositie. Foto: MP

Achterwand en inkijkeffect    
Vanaf Maquette II onderzoekt en maximaliseert Peire het inkijkeffect van zijn spiegel-Environment. Op de achter-
wand van zijn drie gerealiseerde Environments plaatst hij, exact tegenover de deuropening, een dominerende 
zwarte strook- en bandritmering binnen een spel van superpositie en visuele polyfonie (‘het volle’).
Wordt de deur volledig geopend, dan voltrekt dit achterwandgedeelte (boven en onder bijkomend gespiegeld) 
zich voor het oog van de ‘buitenstaander’ als een volwaardige graphie-entiteit.
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Links: Maquette II. Interieur met zicht op achterwand en spiegeling naar boven en onder. Foto: MP

Rechts: Environnement I. Geopende deur met zicht op achterwand en spiegeling naar boven en onder. 1967. 
Parijs, Musée National d’Art Moderne. (links: Jenny Peire; rechts: Mrs Webb). Foto: Luc Peire

  

Links: Ambiente Mexico 68. Achterwand. Foto: Luc Peire
Rechts: Environment III. Achterwand. Foto: Garth Hall (Auckland, 1973)

Klassieke tektoniek en balans
Op de binnenwanden van Maquette I overheerst een liniëring met doorloopeffect. In Maquette II en in de drie 
gerealiseerde Environments komt een evenwichtige afwisseling tussen aflopende en niet-aflopende liniëring tot 
stand. Er ontstaat een uitgebalanceerde opeenvolging van ‘het lege’, ‘de stilte’ (het witte formica) en ‘het volle’, 
‘de klank’ (de zwarte schildering).36 

Ambiente Mexico 68. Interieur. Blauwe liniëring links zichtbaar. Foto (kleurendia): Luc Peire, 1968

36 In de wandcomposities van Ambiente Mexico 68 is ook blauw verwerkt. (Fontier 1973, p. 36). In het archief van Luc Peire zijn kleu-
rendia’s teruggevonden van het interieur. Ze zijn door de kunstenaar zelf gemaakt in 1968. Over de jaren heen zijn ze sterk verkleurd. 
Met zijn zeefdruk Serigand “Gramexi” (1969-1970, M 37) brengt Luc Peire een speciale hulde aan zijn eigen graphiekunst waarin 
hij te Mexico in 1968 naast het wit-zwart het blauw integreerde.
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Die afwisseling wordt geritmeerd door aflopende en niet-aflopende verticale liniëring (tot de boven- of tot de 
onderrand reikend, respectievelijk ‘hangend’ of ‘staand’) gecombineerd met een centrale horizontale zwevende 
bandstructuur bereikt door de gelijke witafstand tussen liniëring en randen. Die gelijkbrede centrale band ontwik-
kelt zich optisch doorlopend tussen en achter de aflopende en half aflopende lijnen en stroken, als in (ruimtelijke) 
overlapping. Ze is de solide middenas die de vier wanden met elkaar verbindt en ‘horizontale’ eenheid schept. 
Positioneren we drie graphiewanden (linkerwand – achterwand – rechterwand) van de drie Environments in 
rechte lijn aansluitend naast elkaar37, dan vallen perfect ‘klassiek’ tektonisch evenwicht, gesloten internal gerichte 
structuur, architectonische kracht en afwisseling tussen spanning en ontspanning / tussen het lege en het volle / 
tussen hangend, staand en zwevend binnen horizontale continuïteit en overkoepelende initium-medium-finis-struc-
tuur op. Het zijn structuur- en configuratieprincipes die zich al manifest aandienden in Peires monumentale wand-
fresco’s van 1951, zoals in Evocatie van Vlaanderen, sterk beïnvloed door Italiaanse meesters als Giotto, Piero 
della Francesca en Fra Angelico. Tijdens een studiereis naar Italië in 1947 had Peire hun fresco’s bewonderd.38

Luc Peire. Evocatie van Vlaanderen (1951, fresco, 189 x 443 cm, privéwoning Sint-Kruis)
Foto: Matthias Desmet, Cel fotografie Stad Brugge, 2014

 

Links: interieur flatwoning te Duinbergen met Graphie L (1965, synthetische verf op formica (3 panelen), 240 x 366 cm, 
ILP 1018, privécollectie). Foto: N.N.

Rechts: Luc Peire voltooit Graphie LVII 'Europe' ('Eurohalle Kortrijk') (1967, synthetische verf op formica, 300 x 1500 cm, 
ILP 1026, collectie Stad Kortrijk). Foto: Luc Van Rafelghem

37 Zoals de wanden van Environnement I (op kop) afgebeeld in Hirsch, Mil, Peire Luc & Volboudt [1968], pp. 20-21. De graphieopbouw 
van de voorwand van de Environments is sterk begrensd door de lichtintegratie en draagt hierdoor een zelfstandig karakter.

38 Die invloed is onderzocht in Peire Marc 2016.
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Van links naar rechts: linkerwand – achterwand – rechterwand van Maquette III (1967) voor Environnement I (1967) 
in juxtapositie. Foto: MP

Van links naar rechts: linkerwand – achterwand – rechterwand van Ambiente Mexico 68 (1968) in juxtapositie 
Foto (zwart-wit): Luc Peire

Van links naar rechts: de ontwerpen (1972) voor linkerwand – achterwand – rechterwand van Environment III (1973)
 in juxtapositie. Foto: MP

Peire heeft de Environment-graphiewanden zowel afzonderlijk als in triptiekvorm (linkerwand – achterwand 
– rechterwand  / rechterwand – voorwand – linkerwand) binnen een uitgebalanceerd en evenwichtig een-
heidsconcept gerealiseerd, met de brede horizontale middenas als interferentie en relatie. Met het oog op een 
maximaal doorloop- en ad infinitum-effect, teweeggebracht door de wederzijdse spiegelreflectie, combineert hij 
die eenheid met een geconcentreerde en dominante aflopende verticale liniëring.39 Dit in tegenstelling tot de zelf-
standige monumentale breedte-graphies – zoals Graphie L (1965, ILP 1018), Graphie LVII ‘Europe’ ('Eurohalle 
Kortrijk')  (1967, ILP 1026) en de graphies gerealiseerd in New York (1965-1966) – waarin de kunstenaar de 
horizontale leesrichting benadrukt, waarbij afwisseling tussen ritme en rust bijzonder aanwezig is. 
Zowel de geïntegreerde Environment-graphies als het zelfstandige graphie-oeuvre illustreren perfect de intentie 
van Luc Peire die zijn kunst ook als een ‘tijdskunst’ beschrijft, zoals de muziek:

“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.”40 

39 De aflopende liniëring wordt niettemin (onopvallend) medebepaald en binnen een ritmische fasering gebracht door de ‘camouflerende’ 
integratie van de aflopende naden tussen de drie beschilderde formicapanelen per wand. Zie supra.

40 Brief [Parijs, 29.12.1985] van Luc Peire aan Marc Peire.
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Totaalkunst en totaalervaring
Peires spiegeling in de Environments creëert een continuüm in functie van een beoogd concept: het oneindig ver-
ticalisme en de ruimte. Daarenboven relateert Peire, als integratiekunstenaar en op zoek naar een totaalkunst, het 
environment-idee aan op elkaar afgestemde visuele, auditieve en mentale ervaringen. Die worden respectievelijk 
teweeggebracht door de reële en gespiegelde graphiewanden binnen de reële en gespiegelde ruimte, door 
de sonore omgeving met de elektronische klanken (Environnement, opus 297, 1967) van Louis De Meester41 en 
door zijn eigen begeleidende poëtische tekst uit 1967.42

de mens leeft staande
voor mij is de verticaliteit het leven

sedert jaren is zij
een integrerend deel van mijn oeuvre

mijn onderzoekingen betreffen de ruimte
de ruimte – het niet begrensde

het doorbreken van de maten van het schilderij
in het verticale

het bereiken van het oneindig verticale
van de onbegrensde ruimte

voor degeen die mijn boodschap ontvangt
dat hij mijn werk zie

dat hij er binnentreedt
dat hij er door omringd zij

dat hij er alleen zij
zonder enige aanwezigheid zonder andere wereld

dan de mijne
leeg van alles behalve van zichzelf

zwevend, zonder steun noch begrenzing

verticalisme - - ruimte

dat hij zichzelf weze in de wereld die ik schep
hoogte voor de een afgrond voor de ander

maar alleen in mijn environment

niets beweegt – noch spel noch schouwspel
stilte ingekeerdheid

in de confrontatie of het één worden
met de opstijgende leegte

En er is meer. Een reeks van zeven fisheye-opnamen (180°) op zwarte achtergrond (40 x 40 cm) van Jean Mil uit 
1970, opgehangen buiten de spiegelruimte, moet dienen om de (wachtende) bezoeker te confronteren met het 
experimentele talent van de fotograaf-cineast in het Environnement-interieur. Gefascineerd door de ‘oneindige’ en 
extreme rijkdom van het spiegel-in-spiegel-effect (mede versterkt door Peires wit-zwart lineairisme) geeft Jean Mil 
zich ten volle over aan een vertigo-climax. De foto’s lijken filmstills van duizelingwekkende kolking en hallucinante 
werveling in een oneindige space.43

41 Peire Marc 2007b. Environnement (opus 297) van Louis De Meester bevat twee onderdelen: stijgende sinustoon-glissandi en vlakke 
sinustonen van ongelijke hoogte en duur.

42 Peire Luc 1967; Peire Marc 2007a (waarin de tekst van Luc Peire (Peire Luc 1967) is opgenomen).
43 In november 2018 schonk Jean Mil zijn fotoreeks uit 1970 aan de Stichting Jenny & Luc Peire. Gefascineerd door de eindeloosheid 

binnen Peires spiegelkamer, had Jean Mil al in 1969 de kortfilm Luc Peire’s Environment gerealiseerd, als een ‘art-fiction-movie’, in 
perfecte combinatie met de elektronische muziek van de Kroatische componist Yagodic Davorin (= Martin Davorin-Jagodic). Door de 
camera op de draaischijf van een grammofoonspeler te combineren met verschillende cinematografische opnamesnelheden verkreeg 
de cineast turbulente vertigo-effecten. Zie Peire Marc 2007c.
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  11.05.2019. Stichting Jenny & Luc Peire, Knokke.
Boven: voorbereiding configuratie van de fotoreeks (1970) van Jean Mil in de Tuinkamer (Jean Mil en Hein Soetaert)

Linksonder: Jean Mil in Environnement I (1967) van Luc Peire.
Rechtsonder: fisheye-opname (1970) van Jean Mil gefotografeerd in Environnement I (1967) van Luc Peire.

Foto’s: MP

Zo brengt Peire vier kunsten samen en verbindt hij zijn beeldend-ruimtelijke kunst met zijn eigen poëzie, met 
muziek en met fotokunst.
Luc Peire cijfert zich niet weg in zijn spiegel-environment. Integendeel. Zijn tekst is op dit punt duidelijk: “voor 
degeen die mijn boodschap ontvangt (…) dat hij er alleen zij zonder enige aanwezigheid zonder andere wereld 
dan de mijne.”44 De volle wandschildering blijft binnen die context essentieel en prioritair. Dit vloeit voort uit 
Peires sterke affiniteit met de muurschildering en ruimtelijke integratie, initieel toegepast in het al fresco.

44 Poëtische tekst van Luc Peire bij Environnement (Peire Luc 1967) opgenomen in Peire Marc 2007a. Zie supra.
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Luc Peire, twee niet-gesigneerde ontwerpen voor een ideale Environnement-presentatie. Links: tekening IMP 551B. 
Rechts: tekening IMP 550B (beide: s.d., potlood, viltstift en olieverf op papier). Foto: MP

Luc Peire gaat nog verder. Twee getekende ontwerpen tonen aan hoe de kunstenaar zelf een ideale museumpre-
sentatie voor zijn spiegel-Environnement uitdacht.45 Hij integreert en accentueert het verticalisme met een configu-
ratie van vrijstaande beschilderde (vermoedelijk mobiele) paneelstructuren die van grond tot plafond reiken en de 
ruimte structuurmatig indelen en animeren. Naast wit-zwart graphie laat Peire de primaire kleuren domineren. De 
panelen dienen om Peires eigen poëtische Environnement-tekst van 1967 in verschillende talen aan te brengen. 
Aan de versozijde ervan worden schilderijen (gedomineerd door de primaire kleuren) opgehangen … 
Peires Environnement binnen een Peire-environment.
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LUC PEIRE EN HET MINIMALISME
Marc Peire

Wordt werk van Luc Peire getoetst aan werk van andere abstracte kunstenaars, zoals tijdens de zomertentoon-
stelling 2019 in de Stichting Jenny & Luc Peire te Knokke, dan treedt er onmiddellijk kortsluiting op. Bij Peire 
ontwaart men wellicht uiterlijke parameter-correspondenties met enkele collega’s. Maar naar uitgangspunt, 
uitwerking, ontwikkeling en persoonlijke verdieping blijft zijn ‘verticalisme’ zonder vergelijk.
Ondanks diverse samenwerkingsprojecten met andere kunstdisciplines op het vlak van symbiose en integratie, 
bleef Peire binnen de wereld van de abstracte kunst na 1945 einzelgänger.46 
Wat bepaalt de eigenheid, de uniciteit, de specificiteit van Peire? Hoe verhoudt zijn oeuvre zich tegenover 
de kunst van de meesters uit de rijke en gerenommeerde verzameling Jos Knaepen? 
Ook die kunstenaars hebben elk met lijntekening en kleur naar eigen gevoel en inzicht en op intense wijze, 
een persoonlijke esthetiek gecreëerd. Afgeleid uit hun uitspraken en teksten,47 streven ze een ‘persoonlijke’ 
interpretatie na op het vlak van (vlakke) ruimte (Bart van der Leck, Sam Francis, Ellsworth Kelly), lijn (Aurélie 
Nemours), snelheid & beweging (Henri Michaux), energie (Sam Francis, Edda Renouf), spanning (Edwina 
Leapman), vitaliteit (David Nash), structurering (Marthe Wéry), fysieke realiteit (Nigel Hall), vormdialoog (Edu-
ardo Chillida), vereenvoudiging (Robert Motherwell, Dan Van Severen), reductie (Dan Van Severen), elemen-
taire minimale eenvoud (Marthe Wéry), zuivering (Nigel Hall), contemplatie & bezinning (Dan Van Severen), 
vrijheid (Alan Green, Edwina Leapman), universaliteit (Dan Van Severen). Dit kan gekoppeld worden aan een 
‘bezielde’ expressie (Robert Motherwell) of ‘eigenheid’ (Ben Nicholson), om al dan niet op ‘meetkundige’ basis 
(Jo Delahaut), het onzichtbare zichtbaar te maken (Edda Renouf), ver van de traditionele ‘beschrijvende’ kunst.
Luc Peires koppeling van het klassieke idioom en de renaissancetraditie (met mens en ruimte als componen-
ten) aan intuïtie, persoonlijke visie en elaboratie, specifiek gericht op essentie en balans, leidt tot een uniek 
‘Peire-minimalisme’. Zijn kunst onderscheidt zich hierdoor in essentie van hierboven vernoemde kunstenaars, 
van Zero en van Minimal Art. Een proeve tot analyse.

Forum Gent - Zero
Wanneer Luc Peire in 1962 en 1963 tijdens de spraakmakende Forumtentoonstellingen voor actuele kunst in de 
Sint-Pietersabdij te Gent respectievelijk zijn monumentale doeken Nieuw Rotterdam (1961, CR 808) en Olympos 
(1962, CR 823) aan het publiek presenteert, bevindt hij zich al volop in een artistiek verruimingsproces dat zich 
gaat manifesteren in de Franse hoofdstad via contacten met Michel Seuphor, Henri Chopin en de kunstenaars 
van Groupe Mesure (Paris, 1960-1965).48 Dit zijn relaties die leiden tot vernieuwende multidisciplinaire samen-
werking op het gebied van experimentele poëzie en film, maar zeker ook tot een nog sterkere betrokkenheid met 
de architectuur en hieraan gekoppeld, de integratie in de reële ruimte.
Met zijn voornoemde ruimtelijk-illusoire en individueel-associatieve schilderijen49 lijkt Peire binnen de Forumten-
toonstellingen met een internationale renommee en gericht op confrontatie en verbreding,50 een tegenoffensief 
te willen bieden of liever, een discussie te willen voeren met de kunstenaars van Zero die er manifest aanwezig 
zijn.51 Eén van de basisprincipes van Zero is namelijk dat men het einde van de renaissance had bereikt. Een 
nieuw begin (vanaf nul, ‘zero’) en een betere toekomst worden gelanceerd. Vanaf nu dient de kunstenaar geen 
commentaar meer te leveren op de werkelijkheid. Enkel de werkelijkheid moet hij intensifiëren door het isoleren 
van elementen uit die werkelijkheid.52 Licht en schaduw, beweging en monochromie (wit) worden de kenmerken. 

46 Peire resideerde vanaf 1959 te Parijs en verbleef tijdens de zomermaanden in zijn woning te Knokke. Hij hield wel stevig contact met zijn geboor-
teland, maar sloot zich nooit aan bij Belgische groeperingen van abstracte kunst. Een zelfzekerheid over de eigen artistieke uniciteit was hem niet 
vreemd. Ook de vroegere ervaring met La Jeune Peinture Belge (met het ophefmakende ontslag uit die groep in 1947, samen met Rik Slabbinck en 
Jack Godderis) moet hem zeker waakzaam hebben gemaakt op dit punt. In Frankrijk vormde hij in de jaren ’60 enkel - en voornamelijk defensief 
gedreven tegen de informele abstracten - met gelijkgestemde collega’s Groupe Mesure (Paris, 1960-1965, opgericht door Georges Folmer, 
voorzitter) en Groupe Co-Mo (Centre) te Parijs.

47 Citaten en teksten opgenomen in Adriaens-Pannier 2010. 
48 Expo 1962/10 Gent (catnr. 44) & expo 1963/13 Gent (catnr. 83). Zie Peire Marc & Soetaert 2005, p. 409.
 Georges Folmer, algemeen secretaris van Salon des Réalités Nouvelles in Frankrijk, richtte in 1960 Groupe Mesure op als reactie tegen 

de overheersing van de informele en lyrische abstracte vleugel (80 tot 85%) binnen het salon. (zie Peire Marc 2016a, p. 11) Ook 
Aurélie Nemours was lid van Groupe Mesure. Ze behoorde tot de vriendenkring van Luc Peire te Parijs. Luc Peire bezat enkele werken 
van Nemours in zijn persoonlijke kunstcollectie. (zie Peire Marc 2016a, pp. 11, 12, 14, 17). 

49 Nieuw Rotterdam: Peire Marc 2016b, pp. 193-194; brief van Luc Peire [Paris, 09.12.1967] aan Ludo Bekkers. Olympos: Peire Marc 
2018, pp. 22-23.  

50 K.J. Geirlandt in de catalogi forum 62 en forum 63. Luc Peire bewaarde deze catalogi in zijn persoonlijk archief te Knokke.
51 forum 62 plaatst de kunstenaars van Zero in haar brandpunt en groepeert ze in de catalogus binnen de nummering 63-85: Bury, 

Dorazio, Fontana, Klein, Mack, Mavignier, Megert, Piene, Pohl, Soto, Uecker, Verheyen.
52 Dusar & Smeets (1971), pp. 181-182.
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De grens tussen schilderkunst en beeldhouwkunst vervaagt. Individuele sporen worden vermeden.
Tegen dit ‘anti-kunst’-betoog in, toont Peire met zijn tot dan geëvolueerde stijl aan de wereld hoe hedendaagse 
kunst zich niettemin als een ‘nieuwe renaissance’ kan aandienen in een relatie tussen en een synthese van ‘klas-
siek’ en ‘modern’.53 Deze ontwikkeling, gekoppeld aan een niet-aflatende drang naar essentie en puurheid, zal 
zich bij Peire consequent doorzetten. De omschrijving van de kunstenaar door Fons De Vogelaere zes, zeven 
jaar later, in 1969, vat dit samen: “In de St.-Pietersabdij te Gent komt hij [Luc Peire] nu voor als resultaat, als 
onverzettelijk monument van moeiteloze maar onophoudend gespannen wilsvolbrenging. Dit is klassicisme in 
zuiver Dorische betekenis. Elke weifeling, ieder experiment, alle onvolkomenheden liggen ver achter de rug: alles 
is uitgezuiverd in totale vervulling.”54

Luc Peire
Links: Nieuw Rotterdam (1961, olieverf op doek, 130 x 195 cm, CR 808, collectie KMSK Brussel). Foto: Luc Peire

Rechts: Olympos (1962, olieverf op doek, 195 x 248 cm, CR 823, collectie SJLP). Foto: Bollaert & Moortgat

Peire heeft nooit met het verleden gebroken. Integendeel. Geleidelijk liet hij vanaf het begin van de jaren ’50 zijn 
persoonlijk en ego-gericht modernisme organisch en logisch groeien vanuit twee renaissanceprincipes: de mens 
en de ruimte. En dit bezorgde hem zijn unieke plaats tussen de modernen na Wereldoorlog II.55

Clement Greenberg - Minimal Art
Ook wanneer Peire zich een paar jaar later in oktober 1965 voor zes maanden te New York gaat vestigen en 
er gaat werken, blijft hij deze principes trouw binnen zijn geleidelijke en logische ontwikkeling naar het pure 
verticalisme. 
Zijn kunst staat nu diametraal tegenover strekkingen die fel reageren tegen het ‘traditionele’ ‘nabootsingsconcept’ 
en die de eigenheid van het schilderij als ‘plat vlak’ in ere willen herstellen met kleur en vorm als exclusieve 
elementen. Perspectivische ruimtesuggestie, diepte-illusie, zelfs symboliek, allusie, connotatie en verwijzingen 
worden binnen dit offensief met klem en ostentatief gemeden. In de Amerikaanse abstracte schilderkunst komt 
deze reactie tot een hoogtepunt onder de gezaghebbende blik van Clement Greenberg.56 
Greenbergs accurate (her)definiëring van de parameters van het modernisme via de uitwerking van basisprin-
cipes vanuit kunsthistorisch perspectief, leidt zelfs tot het Greenbergian formalism, met Simplification, Purity en 
Flatness als basisprincipes. De voorkeur van deze Amerikaanse kunstcriticus gaat daarom vooral uit naar het werk 
van Morris Louis, Kenneth Noland en Jules Olitski die – duidelijk op dictaat van Greenberg – uit de Colorfield 
Painting hun eigen Post Painterly Abstraction ontwikkelden.57

De beweging van de uiterste reductie naar het minimum bereikte toen haar hoogtepunt in de Minimal Art. 
Luc Peire spreekt of schrijft nergens over de Amerikaanse Minimal Art tijdens zijn verblijf in New York. In inter-
views en brieven heeft hij het vooral over de snelle wisseling van stijlen die hij als negatief ervaart: de verdringing 
van het abstract expressionisme door de Pop Art die op haar beurt verdrongen wordt door Hard Edge en Op 

53 Duchateau 1952, p. 27; Michiels Ivo 1954; Peire Marc 2016b, pp. 95-97 (Hoofdstuk 2.2.1.3 Modern classicisme); Peire Marc 
2018. 

54 De Vogelaere 1969. Naar aanleiding van expo 1969/30 S.
55 Peire Marc 2017, p. 11.
56 Het modernistisch paradigma van Greenberg komt vanaf 1961 opnieuw sterk onder de aandacht door de herpublicatie van enkele 

van zijn vroegere sleutelteksten, in gewijzigde vorm gebundeld onder de titel Art and Culture. (Jacobs 1997).
57 Zie Peire Marc 2016b, pp. 467-489 (Hoofdstuk 9.2.8 Luc Peire in het licht van Clement Greenberg).
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Art, terwijl al het kinetisme of “Mouvement” wordt aangekondigd.58

Ondanks het gebrek aan concreet bewijsmateriaal hierover, moet Peire er toch geconfronteerd zijn geworden 
met de abstracte geometrische kunstwerken van het minimalisme van de jaren ’60 in Amerika. 
De verleiding blijft groot om Peire in zekere mate als een vertegenwoordiger van het minimalisme te beschouwen.
De kunst van Luc Peire en het minimalisme raken elkaar enkel uiterlijk, op het vlak van de pure eenvoud met 
betrekking tot de aangewende basisvorm; niet op het gebied van concept en attitude. 
Zoals in het minimalisme streeft Peire naar een minimum aan middelen. Om die reden typeert Albert Hofammann 
van The Morning Call (Allentown (Penn.)) in 1968 Peires middelen als: “minimaal, lang voordat de term populair 
werd en zijn resultaten reiken iets verder dan minimaal. Vaak verrassende intensiteit maakt hij duidelijk door 
zuivere en onopgesmukte rechte lijnen.”59  
Zoals de minimalisten, mijdt Peire een meervoud aan vormen. Hij streeft een ‘minimum’ na: de verticale, die hij 
niettemin ‘maximaal’ inzet in functie van ritme, spanningen en verhoudingen tussen het volle en het lege.60

Nog in 1980 herhaalt Peire dat, na een proces van stilering, reductie en eliminatie – aangevangen na de Itali-
aanse studiereis van 1947-48 – de verticale voor hem als meest heldere uitdrukkingsvolle vorm overbleef. Deze 
beantwoordt maximaal aan zijn persoonlijk artistiek streven en – in tegenstelling tot de Minimal Art – fungeert ze 
als symbool van en referentie naar een existentiële idee en beleving.

“Les arabesques, cercles, diagonales, ont progressivement disparu pour céder la priorité à 
la verticale, selon moi la forme la plus virile et la plus expressive. L’emploi d’une diversité de 
formes n’a jamais été une garantie pour l’obtention de la clarté et de la netteté d’expression. 
Ma devise pourrait se formuler ‘Meden Agan’, Rien de trop. (…) La verticale me suffit. (…) 
Elle rejoint ma conception de la vie. (…) La verticale est pour moi une élévation de l'esprit 
aussi, une élévation et une libération.”61

Luc Peire zal zich dus niet aangetrokken gevoeld hebben tot de Amerikaanse Minimal Art die, als nonreferential 
en profoundly a-historical – als een vorm van anti-kunst – en dan nog overwegend sculpturaal bepaald, elke vorm 
van illusionisme en de persoonlijkheid van de kunstenaar volledig uitsluit. Neutrale (ruimtelijke) objecten worden 
omwille van hun zuivere materiële en fysische objectwaarde door de minimalisten gereduceerd tot geometrische 
grondvormen. Monochroom aangewende neutrale kleuren (zwart, wit, grijs) dienen hierbij om natuurlijke en 
emotionele associaties te vermijden. De kleur wordt in een complete structuurrol gedwongen.62 
Minimalisten reduceren hierbij de ervaring tot het meest fundamentele niveau – als boring – via koele herhaling 
binnen collectieve opstellingen, uniformisering en supercleane, schakeringloze voorstelling.63 De reële en directe 
confrontatie van de beschouwer met het fysische object blijft voor hen essentieel.64

De minimalistische visie wijkt dus fundamenteel af van de opvatting van Luc Peire, die zijn kunst (interesting, refe-
rential, historically self-aware) vanuit een historische relatie met de Italiaanse renaissance en via een metafysisch 
georiënteerde demarche,65 naar een persoonlijke spirituele verticale en ruimtelijke abstractie heeft geleid en met 
de rijkdom van ‘variatie’, ‘spanning’ en ‘balans’ de beschouwer uitnodigt tot volle participatie met zijn wereld.66 

Ruimte
Luc Peire blijft in de eerste plaats een schilder van de West-Europese traditie.
In zijn abstraherend werk vanaf 1952-53 (Belgisch Congo & Tenerife) voegt hij bij kleur en vorm het element 
‘ruimte’.67 Het is een parameter die reeds door bepaalde abstracte kunstenaars uit het begin van de 20ste eeuw 
werd nagestreefd.68 

58 Brief van Jenny en Luc Peire [New York, 19.11.1965] aan Josep María en Cecilia Subirachs; brief van Luc en Jenny Peire [New York, 
03.12.1965] aan Ludo Bekkers; Bekkers 1966, p. 1073; Van Hoof 1966.

59 Hofammann 1968 (naar aanleiding van expo 68/21 S Luc Peire, Allentown Art Museum / Founders Gallery, Allentown (Pennsylva-
nia), 27.09 - 28.10.1968): “minimal long before the term became popular and his results are something beyond the minimal. He 
makes statements of often startling intensity simply through pure and unadorned straight lines”.

60 Bekkers & Simons 1979, pp. 1-2.
61 Peire Luc 1980, pp. 3-4.
62 Colpitt 1997, p. 35. Voor de ruimtelijke, associatieve en essentiegerichte kleuraanwending bij Luc Peire, zie Peire Marc 2017, pp. 

14-15.
63 Uitgewerkt in Peire Marc 2016b, pp. 490-509 (Hoofdstuk 9.2.9 Luc Peire en de Amerikaanse Minimal Art).
64 Colpitt 1997, p. 135.
65 Luc Peire in Xuriguera 1976 (p.154): “Je crois que dès 1956 on peut souligner dans ma démarche une tendance “métaphysique 

abstraite”. Tous les éléments s’y trouvaient réunis pour me permettre de m’exprimer totalement.”
66 Zie de tekst van Luc Peire bij zijn drie Environments, gepubliceerd in Peire Marc 2007.
67 Luc Peire in Fontier 1973 (p. 32): “Reeds in 1952 en ’53 speelt het begrip ruimte een belangrijke rol in mijn werk – een aantal titels 

van doeken wijze daar op – maar van 1957 af wordt het begrip ruimte meer en meer op zichzelf behandeld. Voor zover de ruimte 
niet als een element uit de werkelijkheid moet aangezien worden, zou ik zeggen, dat ik de ruimte meer abstract gebruikte.”

68 Daval 1988, p. 79: El Lissitzky, Moholy-Nagy, Laszlo Peri. Dit ruimtegevoel gaat initieel terug op Kandinsky’s visie met betrekking tot 
de participatie van de beschouwer. (Kandinsky 1974, pp. 108, 109).
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Op het tweedimensionaal vlak positioneert Peire zijn vormen in een gesuggereerde, illusoire ruimte, aanvankelijk 
begrensd door haar architecturale connotatie, later grenzeloos, verwijzend naar universaliteit en oneindigheid. 
Moderne kunstenaars die in hun plastisch werk ruimte hebben nagestreefd, zijn Peire trouwens blijven fascineren. 
Onder zijn geprefereerde artiesten vormen ze de opvallende meerderheid: Kazimir Malevitsj, Antoine Pevsner, 
Alberto Magnelli, Ben Nicholson, El Lissitzky, Arturo Bonfanti.69

In 1980 noemt Peire zichzelf zelfs duidelijk een erfgenaam van het futurisme (met betrekking tot de relatie bewe-
ging – ruimte in zijn werk) en van het suprematisme van Malevitsj (in relatie tot dynamiek – ruimte), niet van het 
kubisme en van de neoplastische (Mondriaan) en post-neoplastische (Herbin) richting.70

Ben Nicholson
Peire spreekt in zijn voordracht van 30 oktober 1955 te Brugge voor het eerst zelf over het aspect ruimte (het 
‘spatiale’) in zijn werk.71 Niet toevallig had hij in datzelfde jaar de solotentoonstelling Ben Nicholson in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel (05-27.03) bezocht. De catalogus met begeleidende brochure Regards sur / 
Views on Ben Nicholson, bewaarde hij in zijn archief.72

Nicholsons Notes on abstract Art hierin opgenomen, moeten Peire hebben geboeid, in het bijzonder de aan-
vang hierin waarin Nicholson de invloed van vorm en kleur relateert aan de kracht om ruimte te creëren.73 

Ben Nicholson 
Links: Au chat botté (1932, olieverf op doek, 91,5 x 121 cm, collectie City Art Gallery, Manchester). 

Foto: uit Nicholson 1955, p. 7 (Pl. 1)
Rechts: Blue Seven (1954, olieverf, potlood en aquarel op papier, 20,8 x 13 cm, collectie Jos Knaepen (JK 41), Koning 

Boudewijnstichting – Fondation Roi Baudouin). Foto: uit Adriaens-Pannier 2010, p. 25

Nicholsons specifieke beschrijving van de gespiegelde en niet-gespiegelde, realistische en niet-realistische ruim-
teplans en hun onderlinge verwisselbaarheid in het doek Au chat botté van 1932 (catalogusnummer 5), gaat 
in op de essentie. Dit zal Peire gesterkt hebben in zijn overtuiging dat ruimte in een abstraherende context een 
meerwaarde levert en zowel reëel als virtueel kan gedacht zijn. 
Volgens Herbert Read ligt bij Nicholson een architectonische opvatting aan de basis van het ‘ruimteconcept’ van 
het schilderij, waarbij de kunstenaar de vormen en de kleuren zo rangschikt dat ze, vergelijkbaar met hoogteni-
veaus van een collage, een reliëf schijnen te vormen.74 

69 Luc Peire in Xuriguera 1976, p. 153.
70 Peire Luc 1980, pp. 4-5.
71 De originele voordrachttekst is integraal gepubliceerd in: ‘Teksten van Luc Peire 1: Voordracht in het Provinciaal Hof te Brugge’, in: Peire 

Luc 1995, pp. 125-126. 
 Peires ruimtebegrip, aanvankelijk gebaseerd op de euclidische spatialiteit, zal, sterk beïnvloed door de architectuur, evolueren naar een 

spirituele ruimte waarin de horizontale de referentie blijft voor illusoire dieptedimensie.
72 British Council Paris, 20.01.1955, “Ce volume édité à l’occasion de l’exposition Ben Nicholson organisée à Paris par le British Council 

et le Musée National d’Art Moderne dans le cadre de l’accord culturel Franco-Britannique”, 52 pp. (zie Nicholson 1955).
73 Ibid., p. 42. (from: Ben Nicholson, page 27; monograph published by Lund Humphries & Co., London, 1948). (zie Nicholson 1955). 
74 Read 1959, p. 216.
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Ook dit ruimteconcept zal Peire in combinatie met een uitgesproken lijnenspel sterk uitwerken in zijn zogenaamde 
‘architecturen’: tweedimensionale schilderijen opgebouwd met elkaar oversnijdende en overlappende (diafane) 
wanden, zoals Olympos (1962, CR 823). Dit lineaire spel kan ook gecombineerd worden met de dynamiek 
van een golvende ‘gordijnstructuur’ zoals in Nieuw Rotterdam (1961, CR 808). 

In de geest zoals Ben Nicholson het stelt, dienen ook volgens Peire vorm en kleur ervoor te zorgen dat een ruim-
telijke orde tot stand komt. Alle elementen in het vlak worden op elkaar betrokken en vormen zo een sluitende 
eenheid. K.-N. Elno verwoordt het (trouwens ook in 1955) treffend met betrekking tot Peires kunst: 

“dit schilderen is een louter bouwen en metend situeren van vormen in een aparte plastische 
ruimte geworden, een stap voor stap na te wijzen overglijden van het twee-dimensionale vlak 
(dat op zijn beurt ontstaan was uit een bewogen tonalisme) naar een driedimensonalisme 
dat, in plaats van de af-beelding en het zgn. trompe-l'oeil, de zuiver tot de schilderkunst 
behorende problematiek van het ordenen der plastische ideeën stelt.”75

 
Links: Sam Francis, Blue Balls series (1962, gouache en aquarel op papier, 35,1 x 23,5 cm, collectie Jos Knaepen (JK 10), 

Koning Boudewijnstichting – Fondation Roi Baudouin). Foto: KBS – FRB
Midden: Luc Peire, Environnement I (1967, synthetische verf op formica, spiegels, licht, elektronische muziek van Louis De 

Meester, 339 x 339 x 240 cm, ILP 777, collectie Vlaamse Gemeenschap). Foto: Els Soetaert (2012)
Rechts: Jesús Rafael Soto, Lineas virtuales (1979, staal, acryl, plexiglas, multipel ed. 5/8, 50 x 30 cm, collectie Jos Knaepen 

(JK 47), Koning Boudewijnstichting – Fondation Roi Baudouin). Foto: KBS – FRB

Peire zal het spatiale element altijd blijven beklemtonen, ook in de reliëfstructuren van zijn architecturale integra-
ties.76 Hij zal het tot een ongekend hoogtepunt brengen in zijn spiegel-Environments (1967, 1968, 1973).77 De 
oorspronkelijke idee hiervoor kwam tot rijping tijdens zijn verblijf te New York. Via spiegel-in-spiegel-reflectie in 
een kleine doosvormige maquette onderzocht Peire de maximale mogelijkheden van oneindigheid en ruimtelijk-
heid voor zijn intussen tijdloos en universeel geworden verticalisme.78

Hiermee staat Peires ruimteconcept veraf van bijvoorbeeld de informele abstracties van Sam Francis (“… die de 
ruimte zelf tot een oplichtende substantie schijnen te condenseren”)79 en ook van de kunst van Jesús Rafael Soto, 
gebaseerd op de optische illusie. Door het verschuiven en laten verspringen van niet op elkaar aansluitende lijnen 
van gelijke dikte creëert Soto syncopische effecten. Het is een lineaire dynamiek die zich vooral vlak-(horizontaal) 
voltrekt. Met zijn zuiver optisch en kinetisch gerichte external-kunst onderscheidt de Venezolaanse kunstenaar zich 
substantieel van internal-kunstenaar Luc Peire. Peire laat ritme ontstaan door vertikalen van verschillende dikten 

75 Elno 1955.
76 Voorbeeld: Muur Relief 68 voor J. van Breda & C° (Bank van Breda), Plantijn Moretuslei, Borgerhout-Antwerpen, 1968. (zie: Fontier 

1984, p. 160 / Xuriguera 1984, p. 160). 
77 Peire Marc 2007.
78 Luc Peire in Fontier 1973 (p. 34): “De idee die ik had van een environment, is daar wel tot rijpheid gekomen, en mijn verblijf te New-

York is zeker een stimulans geweest om tot de realisatie ervan over te gaan.”
 Richard Hirsch 1967 (p. 40): “There is no question but that Peire’s months in New York did much to inspire this “tower” of indefinite 

ascent, impossible depth.”
79 Read 1959, p. 276: “[they] seem to condense space itself into a luminous substance”.
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“en de spanningen van de ruimte (of stilten) ertussen” 80 binnen een concentrisch gerichte opbouw. Hij verbindt 
dit ritmisch spel aan een alles omvattende diepte- en ruimte-illusie.
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LA FAMILLE GODDERIS 
Diptiek van gestileerd evenwicht en verborgen metafysica 

Marc Peire

Geen ander schilderij van Luc Peire deed zoveel inkt vloeien als La Famille Godderis 
uit 1951 (CR 455), een familieportret in een atelierinterieur.81 En dit heeft zijn ver-
klaring. Het werk wordt terecht aanzien als een meesterlijk sleutelwerk binnen de 
stijlevolutie van de kunstenaar.
Luc Peire behield het in zijn persoonlijke collectie en in gesprekken en interviews 
wees hij op de documentaire waarde ervan, exemplarisch voor de eindfase van het 
nog ‘herkenbare’82, van het ‘anekdotische’83 in zijn werk.
Waarin ligt de kracht van dit doek?
Invloeden van Giotto, Constant Permeke, Gustave Van de Woestyne en van Peires 
eigen al fresco-stijl (met de kleur als constructief element) zijn aanwezig. Maar ook 
authentieke verbeelding binnen een metafysische context beheerst het doek. Van-
uit dit laatste standpunt, sterk gerelateerd aan de iconografie, is het werk tot nu 
nooit diepgaand benaderd. Hier een proeve tot analyse en verklaring.

     

 

Links: Jack Godderis en Mia Janssens voor het schilderij Blauwe stoel (1959). Foto: uit Van Jole 1986 
(tentoonstellingscatalogus), p. 47

Midden: Luc Peire, La Famille Godderis (1951, olieverf op doek, 130 x 100 cm, CR 455, collectie SJLP)
Rechts: Jack Godderis met het schilderij Mia op de achtergrond (ca. 1952). Foto: uit Braet 2005, p. 134

81 Zie Peire Marc & Soetaert 2005, p. 180. 
 Dit ‘familieportret’ toont schilder Jack Godderis met zijn echtgenote Mia Janssens en zijn twee zoontjes: Jim en Reggie. 
 Jack Godderis (Penarth (Wales) 25.06.1916 – Antwerpen 07.04.1971) is een Vlaamse post-expressionist met instinctief, gedurfd en 

fauvistisch kleurgebruik veelal tegen een monumentale, inktzwarte achtergrond en met een factuur in dienst van maximale expressiviteit. 
Over zijn relatie met deze schilder zegt Luc Peire het volgende: “Godderis had ik ontmoet in de academie te Antwerpen, waar hij 
lessen volgde bij Saverijs, maar pas in de ‘Jeune peinture’ hebben we echt contact gekregen met elkaar. Uit deze groep hebben we 
[Peire, Slabbinck, Godderis] op een gegeven ogenblik [15.03.1947] samen ontslag genomen en daarna hebben we samen een 
paar tentoonstellingen gehouden. Door deze omstandigheden uit de jaren 1945-1946[sic] zijn onze drie namen samen gebleven.” 
(Bekkers 1966, p. 1067). 

82 Bekkers & Simons 1979, pp. 6-7.
83 Van Hoof 1985, p. 3.
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Links: Luc Peire, Sorrow (Smart) (1950, olieverf op doek, 100 x 150 cm, CR 421, collectie SJLP)84

Rechts: Jack Godderis, Grafmonument Hubert van Outryve d’Ydewalle, Kasteelpark Driekoningen, Beernem 
(1952, olieverf op papier, 29 x 40 cm, privécollectie) 85. Foto: MP

Familieportret
Binnen het oeuvre van Luc Peire zijn slechts twee familieportretten bekend: La Famille Godderis (CR 455), 
geschilderd in 1951 in het atelier te Knokke; Familie Denghese (CR 551), geschilderd in 1953 in het atelier 
te Santa Cruz op Tenerife. Het zijn geen realistische portretten. Ze spruiten voort uit de pure verbeelding. De 
families poseerden niet voor de kunstenaar. Hierdoor zijn ze niet ‘af’-gebeeld, maar ‘ver’-beeld. Belangrijk is dat 
beide werken ook de cruciale artistieke overgangsfase van het herkenbare naar een geabstraheerd formalisme 
illustreren die Peire tussen 1951 en 1953 doormaakte.

Luc Peire, Familie Denghese  (1953, olieverf op doek, 100 x 130 cm, CR 551, collectie SJLP)

In een BRT-interview van 1979 wijst de kunstenaar zelf op het specifieke verschil tussen de twee werken. Hij ziet 
ze elk als representatief, als een mijlpaal binnen zijn ontwikkeling van het anekdotische (La Famille Godderis, 

84 Voor de analyse van dit doek met betrekking tot de inspiratie van Luc Peire op Giotto: zie Peire Marc 2018, pp. 7-10. 
85 In 1952 was Jack Godderis aanwezig op het 4de (3 mei) en 5de (26 juni) kunstweekend op het kasteel Driekoningen van Gravin Hélène 

d’Hespel te Beernem. (Braet 2005, pp. 130-136). Door het organiseren van weekends met Vlaamse kunstenaars uit alle disciplines wil-
de de Gravin het gedachtengoed van haar eerste man Hubert van Outryve d’Ydewalle (1909-1945) vastgelegd in het boek Noblesse 
en Flandre, (postuum gepubliceerd door Uitgeverij Lesigne in Brussel) concrete gestalte geven. Eén van de gedachten was: “Cultuur kan 
één van de middelen zijn om de adel en het volk samen te brengen”. (citaat in Braet 2005, p. 63). Het grafmonument (1945) van 
Hubert van Outryve d’Ydewalle - burgemeester van Beernem (1940-1945) en in Duitsland ‘gestorven voor het vaderland’ - bevindt zich 
tegen de nu nog overgebleven zuidelijke koorgevel (met een nieuw glas-in-betonraam) van de in 1970 afgebroken neogotische kapel 
van het Heilig Kruis (1884, naar ontwerp van Jean-Baptiste de Béthune) in het kasteelpark. Het originele neogotische glas-in-loodraam 
vlak boven het grafkruis (info zie Braet 2005, pp. 54, 332) zal Godderis onmiskenbaar hebben geïnspireerd bij de expressieve en 
dramatische inkleuring van zijn schilderij. Waarschijnlijk hierom achtte Godderis in zijn werk de muurfond zelf met glasraam overbodig. 
De smalle grijze steenplaat (met de tekst “hij is gestorven als een heer”) vooraan vormt voor Godderis de opstap naar een centrale 
graduele opbouw binnen een tektonisch gesloten compositie.

 Terzijde. Tussen 8 juli 1951 en 15 mei 1982 werden 72 kunstweekends georganiseerd. Albert Vermeire, Jan Vercammen, Rik 
Slabbinck en (later) Fernand Bonneure vormden het organiserende team. Luc Peire was enkel op het 3de weekend van 26 januari 1952 
aanwezig. (Braet 2005, pp. 124-129, 341). 
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1951) naar de geabstraheerde plastische vorm (Familie Denghese, 1953). Hij heeft het over ‘abstrakte vormen’ 
en ‘abstraheren’ (1953) ten opzichte van het meer herkenbare (1951) en hoe vormen, geabstraheerd uit de 
natuurvorm, ‘pure’ vormen geworden zijn na 1953.86 Het was er Peire dus vooral om te doen te komen tot een 
geleidelijke en logische ‘formaliserende’ oplossing, niet tot de directe pure abstractie.

Atelierinterieur
Al vroeg tekent, graveert en schildert Luc Peire het atelierinterieur als een geliefkoosd thema. Van de olieverfwer-
ken tot en met 1951 vernoemen we in chronologische orde binnen een evolutie van realisme naar verbeelding: 
Atelier Institut (1935, CR 46), Conversation avec le modèle (Permeke + Cécile op canapé) (1941, CR 109), 
Intérieur d’atelier (1944, CR 193), Atelier sombre (1944, CR 194), Intérieur d’atelier (1945, CR 196), Les Ama-
teurs (1948, CR 286), Het palet (1949, CR 305), Tableau et Modèle (1950, CR 426), Prof. M. Van Houtryve 
(1951, CR 454), La Famille Godderis (1951, CR 455).
In heel wat werken gerealiseerd in Belgisch Congo en op Tenerife (1952-1953) vormt het atelier met schildersezel, 
doek, plankenvloer, wanden, open deuren, model en atelierbezoekers voor Peire het dankbare formele uit-
gangspunt en decor voor een afgewogen scenische en coloristische compositie en voor ruimtelijke exploratie 
gekoppeld aan een drang naar verdere abstrahering, transcendentie en metafysica. Wanneer de kunstenaar 
later tijdens de jaren ’50 zijn vormen steeds verder reduceert en abstraheert, verloopt dit parallel met de evolutie 
naar een ‘onbegrensd’ ruimtelijk kader, met blik op oneindigheid. Met andere woorden, Peire breekt het besloten 
atelierinterieur geleidelijk open en laat zijn figuren en vormen de abstraherende metamorfose mede ondergaan 
richting pure verticaliteit.87  

   

Luc Peire
Boven: Atelier sombre (1944, olieverf op doek, 50 x 60 cm, CR 194, privécollectie)

Linksonder: Het zwart schilderij (1953, olieverf op doek, 61 x 50 cm, CR 560, collectie KMSK, Antwerpen)
Rechtsonder: Graphie 1075 (1971, synthetische verf op formica, 30 x 45 cm, ILP 1075, privécollectie)

De schildersezel met schilderij binnen de atelierruimte leidt dan weer tot de fascinatie voor het experiment ‘pain-
ting within a painting’. Een intrigerend ruimtelijk onderzoek dat Peire via overlapping, superpositie en integratie 
zal blijven voeren tot op het einde.

86  Bekkers & Simons 1979, pp. 7, 10.
87  Zie: Michiels 1954; Michiels 1955; Michiels 1956, p. 87. 
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1951: vervulling en voorspelling
Naast La Famille Godderis schildert Luc Peire in 1951 nog een merkwaardig interessant oeuvre waaronder 
de doeken De weduwe (CR 452), Prof. M. Van Houtryve (CR 454) en de monumentale fresco’s Evocatie van 
Vlaanderen en Zeebrugge ’51 te Sint-Kruis en De Cinemawereld te Knokke. Het zijn werken waarin de ver-
beeldingskracht van de kunstenaar een beduidende rol speelt. In Evocatie van Vlaanderen wendt de kunstenaar 
bovendien voor het eerst de horizontale als referentielijn aan voor dieptesuggestie en planmatige opbouw binnen 
een evenwichtige compositie.88 
Fantasie, spatiale illusie en balans blijven voor Peire dé hoofdingrediënten binnen een logische ontwikkeling naar 
de verticale abstractie.

Luc Peire 
Evocatie van Vlaanderen (1951, fresco, 189 x 443 cm, privéwoning Sint-Kruis)

Foto: Matthias Desmet, Cel fotografie Stad Brugge, 2014

Tegelijk schuilen in voornoemde werken fulfillment (‘vervulling’, in relatie tot de traditie en het collectieve erfgoed uit 
het verleden) en prophecy (‘voorspelling’, met name de aanzet tot een zuiver persoonlijke artistieke ontwikkeling).89

Het doek La Famille Godderis toont dit expliciet aan: 

“aan de ene kant brengt het de synthese van een aantal kenmerken, terwijl het aan de andere 
kant als de aanzet tot een nieuw, nog fundamenteler ontwikkelingsproces kan worden be-
schouwd. Tevens kan het doek gezien worden als een synthese van drie traditionele genres: 
(familie)portret, interieur, stilleven.” 90

Italië en Gustave Van de Woestyne
In het bijzonder La Famille Godderis en Evocatie van Vlaanderen tonen Peires invloed van en de inspiratie op 
de Italiaanse kunst van het Trecento en Quattrocento, vertegenwoordigd door meesters als Giotto, Piero della 
Francesca en Fra Angelico. 
Het zijn die meesters die Peire in situ heeft bewonderd tijdens zijn Italiaanse studiereis van 1947-1948.91 Een 
reis die, volgens de kunstenaar zelf, van groot belang is geweest.92 Door de confrontatie met de Italiaanse kunst 
voelde hij zich namelijk bevestigd en versterkt in zijn persoonlijke opvatting en visie op de schilderkunst.93 En dit 
leidde naar vernieuwde inzichten op het gebied van structuur, proportie en kleurgebruik.
In 1973 wijst Luc Peire zelf op Giotto’s invloed in La Famille Godderis: 

“Ik meen toch dat dit werk een illustratie is van de invloed die Giotto op mij gehad heeft. 
Hoewel sommige delen van dit schilderij nog in het Permekiaanse pâte-schilderen vastzitten, 
meen ik, dat het geheel koloristisch en constructief is opgevat. Hoewel figuratief van inhoud 
is dit schilderij m.i. reeds in grote mate abstract gebouwd.”94 

88 Onderzocht in Peire Marc 2016.
89 De termen fulfillment en prophecy zijn hier toepasselijk ontleend aan James Chillman. De auteur gebruikt ze om de kunst van Giotto te 

situeren en samen te vatten: “In Giotto’s works we have fulfillment and prophecy. The religious thought of the middle ages is given its 
final and most complete statement and the new era of humanism is clearly indicated. It is easy to see how Giotto can be at once the 
last great exponent of medieval painting and the first great individual of the Renaissance.” (Chillman 1948, pp. 62-63).

90 Fontier 2005, p. 358.
91 Zie Peire Marc 2018.
92 Bekkers 1966, p. 1068. 
93 Brief van Luc Peire [Knokke, 02.04.1948] aan Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis te Antwerpen: P2765/B nr. 47.135/9).
94 Fontier 1973, pp. 31-32.
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Hiermee benadrukt Peire de zuiver plastische opvatting van het werk. En die opvatting had Peire in 1947 bij 
Giotto ontdekt, zoals uit een gesprek met Ludo Bekkers in 1966 blijkt: “hij [Giotto] wist zijn schilderijen op te 
bouwen en het werden a.h.w. abstracte werken.”95 
Het valt niet te ontkennen dat ook Peires appreciatie voor de kunst van zijn leermeester Gustave Van de Woestyne 
in Antwerpen een latente voedingsbodem is gebleven doorheen de ervaringen en de artistieke contacten vóór, 
tijdens en na de Italiëreis.96 Als gematigd ‘Permekiaan’ treedt Peire namelijk geleidelijk uit het expressionistische 
bad, sluit zich niet ten volle aan bij het realistische animisme en intimisme en keert zich tijdens zijn ‘Brusselse’ 
Jeune Peinture Belge-periode kordaat af van de opgedrongen abstraheringstendens vanuit Parijs. Zijn opvatting 
over en visie op de schilderkunst stroken basaal niet met voornoemde richtingen en trends. De grondstroom die 
hem eens zo dicht bij de kunst van Van de Woestyne had gebracht, de affiniteit met de denkbeelden van de 
meester van Latem, duiken terug op na de veelkleurige artistieke stoet waar hij niet volledig was in mee gestapt.97 
Zoals zijn leermeester richt hij zich nu ook persoonlijk tot Italië en haar renaissancemeesters en toont zijn diepste 
bewondering voor Giotto door het zelf toepassen van de al fresco-techniek. Via die techniek komt hij eveneens 
tot de uitbouw van een geschematiseerd, helder uitbeelden van de figuratie.
Het kan niet ontkend worden dat Peire in de schematisering van de menselijke figuur en specifiek van de 
imposante vrouw in La Famille Godderis het expressionisme van Van de Woestyne in herinnering brengt: mani-
feste beklemtoning van de amandelvormige ogen en van de borsten ten opzichte van het totale corpus. Geen 
inhoudelijke buitenproportionele deformatie à la Permeke maar een formeel-lineair stileren en verhoudingsgewijs 
emfatisch uitvergroten van specifieke partijen in functie van het totaalbeeld.

Van links naar rechts: 
Gustave Van de Woestyne, detail uit Fuga (1925, olieverf op doek, 80,5 x 80 cm, collectie MSK Gent)

Luc Peire, detail uit La Famille Godderis (1951, CR 455)
Gustave Van de Woestyne, detail uit Twee vrouwen (1926, olieverf op doek, 150 x 145 cm, collectie Simon, Londen) 

Luc Peire, detail uit La Famille Godderis (1951, CR 455)

Ook stelt zich de vraag in hoeverre de kunst van Gustave Van de Woestyne Peires ontdekking in Italië van het 
gelijke belang van het volle en het lege in een compositie in functie van de essentie niet had gestimuleerd.

Tegelijk is in La Famille Godderis ook de inspiratie op de Middeleeuwse en Byzantijnse kunst voelbaar. Dit alles 
in sterke relatie tot metafysica en ‘verbeelding binnen de verbeelding’.98

In 1951 zijn alle ingrediënten aanwezig voor Peires eigen abstraheringsproces op weg naar een lineair vertica-
lisme: een sterk klassiek compositorisch en structureel concept op het vlak van scenische voorstelling; dichotomie 

95 Bekkers 1966, p. 1068.
96 De invloed van Gustave Van de Woestyne op Luc Peire wordt uitgewerkt in Peire Marc 2016, pp. 92-101.
97 In een gesprek met Léon Wuidar in 1992 geeft Peire toe dat zijn keuze voor Gustave Van de Woestyne als leraar aan het HISK te 

Antwerpen bepaald werd door de precisie, de overdachte verinnerlijkte uitdrukking en het mysticisme in diens werk. (Wuidar 1992, 
pp. 3-4).

98 Zie infra.
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en contrapuntische ordonnantie; uitgebalanceerde toepassing van formacolore99 binnen het totaaloppervlak, los 
van natuurbeeldimitatie.100

Middeleeuwse esthetica en metafysica
De connectie met de vereenvoudigde, gestileerde, geschematiseerde romaanse en vroeggotische uitbeeldings-
wijze van de menselijke figuur als ‘symbool’, als ‘teken’ voor Peires artistieke manier van denken, is in 1951 
opvallend.

“L’art médiéval (…) se sert de la figure humaine pour sa valeur symbolique, pour sa vertu 
d’allusion et d’allégorie, beaucoup plus que pour sa portée purement représentationnelle: 
l’homme, comme l’animal, comme l’arbre, est un signe dans une esthétique qui ne considère 
pas comme un but justifiable et noble le seul souci de la reproduction du visible.”101

Dit leidt naar een affiniteit van Peires kunst met de middeleeuwse esthetica waarin “vormschoonheid en metafy-
sische schoonheidsbetrachting (…) een harmonisch geheel [vormden], zodat ‘de aandacht voor het zintuiglijke 
nooit groter werd dan het streven naar het geestelijke’”.102

Op weg naar een symbolische, spirituele, universele kunst wendt Luc Peire na zijn Italiëreis licht, kleur, helderheid 
en monochrome vorminvulling als dominerende elementen aan. 
Zijn stilering en schematisering vertonen niet enkel voeling met romaanse en vroeggotische voorbeelden, maar ook 
met Byzantijnse kunst, specifiek met mozaïeken die de kunstenaar zag in de kathedraal van Santa Maria Assunta 
op Torcello (Venetië), in San Vitale en San Apollinare Nuovo te Ravenna en moet gezien hebben in de kathedraal 
van Monreale (bij Palermo).103 Zo vertoont het frontale gezicht van de vrouw in La Famille Godderis (1951, CR 455) 
identieke schematische trekken als Dame uit het gevolg van Keizerin Theodora (Ravenna, San Vitale).

Van links naar rechts:
Dame uit het gevolg van Keizerin Theodora, detail mozaïek, San Vitale, Ravenna (1ste helft 6de eeuw na Christus)

Maria met kind, detail mozaïek, San Apollinare Nuovo, Ravenna (circa 504)
Vlucht naar Egypte, paneel van romaanse plafondschildering, Kirche Sankt-Martin, Zillis (circa 1109-1114)

Luc Peire, detail uit La Famille Godderis (1951, CR 455)
Luc Peire, Mère et enfant (1951, CR 463)

99 Formacolore is een neologisme van Roberto Longhi voor een eigen stijlkenmerk van Piero della Francesca (Bandera 2013, p. 22). Het 
gaat om een ideale synthese van vorm en kleur, waardoor Piero della Francesca de ideale relatie legt tussen perspectivisch illusionisme 
en pure, serene oppervlaktedecoratie. In Piero in Arezzo (1950) schrijft Longhi het geheim en de essentie van Piero’s kunst toe aan deze 
synthese: “The secret of Piero’s poetics, in fact, lies in his carefully calculated conjoining of the areas of color corresponding to these 
forms. He achieves this fusion through a “perspective synthesis”, first developing a group of simple shapes three-dimensionally, and then 
putting them back up against the two-dimensional picture plane as a “chromatic façade”.” (Longhi 2002, p. 161).

100 Peires fresco De Cinemawereld te Knokke is op het vlak van opbouw en structuur minder representatief. Het werk is opgevat als een 
lange fries in diptiekstructuur waarbij enumeratieve juxtapositie van de figuren domineert. In zijn fresco’s Evocatie van Vlaanderen en 
Zeebrugge ’51 gaat het niet zozeer om juxtapositie maar om compositie, tektoniek en configuratie geconcipieerd vanuit het totaalop-
pervlak.

101 Brion 1958, p. 100.
102 Wildiers 1995, p. 134. Wildiers citeert hier Umberto Eco, Kunst en schoonheid in de middeleeuwen, Amsterdam, Bert Bakker, 1989, 

p. 18.
103 Brief van Luc Peire [Rome, 27.11.1947] aan Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis te Antwerpen: P2765/B nr. 47.135/11): “Van het 

verblijf te Venetië heb ik gebruik gemaakt om te Torcello een dagje door te brengen met zijn onverwachte prachtige mozaiken!! en zijn 
wonderbare athmospheer, ’t Is een paradijs. Ik vind de mozaiken van Torcello veel mooier dan die van San Marco (…). Daarna (…) 
Ravenna met zijn prachtige mozaiken en Romaansche gebouw!.” Monreale wordt enkel vermeld in een opsomming in Brief van Luc 
Peire [Knokke, 02.04.1948] aan Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis te Antwerpen: P2765/B nr. 47.135/9).
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Het frontale beeld van mevrouw Godderis brengt ook het Byzantijnse nikopoia-type van de madonna in herin-
nering.104 Op basis van een vergelijking met Peires kleinere werk Mère et enfant (CR 463) uit hetzelfde jaar, 
vormen haar armen de wieg voor een liggende baby, die hier niet wordt afgebeeld. In deze context verwijzen 
we naar de rechterarm onder het onderkleed van Nele (in het fresco Evocatie van Vlaanderen) – geïnspireerd 
op Maria van de Annunciatie – die een vergelijkbare vorm aanneemt. Het is niet ondenkbaar dat Luc Peire 
hiervoor teruggaat op het miraculeuze fresco Annunciatie uit 1252 van een zekere Fra Bartolomeo in Basilica 
della Santissima Annunziata te Firenze, waarbij de houding van de armen van de madonna de baarmoeder of 
de wieg suggereren, of om het kind te dragen.105 
Mevrouw Godderis’ borsten, onderaan geaccentueerd door een roze vleeskleur en opgehouden door de witte, 
in het oog springende schouderlinten van het onderkleed, verraden vruchtbaarheid en moederschap. De schil-
dersezel achter haar vormt het kader, als het ware de rug van de ‘troon’ waarop ze is gezeten, maar gelijktijdig 
bijna ook een crucifere aureool in combinatie met het chassis van het afgebeelde schilderij verso. 
Peires ‘natuurontrouwe’, schematiserende, reducerende en lineaire manier van uitbeelden komt – mede gege-
nereerd uit de toepassing van het al fresco – voort uit een persoonlijk ‘zelfbewustzijn’.106 Merkwaardigerwijze 
valt dit extrinsiek samen met de romaanse manier van vereenvoudiging, vormreductie en stilering, zoals die zich 
binnen het statisch theocentrisch wereldbeeld voltrekt.

Invloed van de al fresco-techniek
Het toepassen van de al fresco-techniek kadert in Luc Peires persoonlijke naoorlogse onderzoeksfase op weg 
naar een eigen plastische taal. Het contact en de fascinatie voor de fresco’s van Giotto en Piero della Francesca 
tijdens de Italiaanse studiereis van 1947 en het zelf realiseren van fresco’s in 1951 vormen cruciale momenten 
binnen een proces dat de kunstenaar leidt van reductie van de figuratie tot schematisering en stilering, om uitein-
delijk via een metafysische impuls (zie hoger) te komen tot een abstractie die de spirituele band met menselijke 
figuur en ruimte blijft behouden.107

De artistieke evolutie die Peire van de figuratie naar de abstractie leidt, sluit generaliserend aan bij de stelling 
van Karel J. Geirlandt:

“De kunstenaars van de jaren vijftig evolueerden nochtans niet naar de abstractie onder in-
vloed van deze kunstenaars uit de jaren twintig. Zij deden dit vanuit figuratieve achtergronden 
of onder invloed van eigentijdse gebeurtenissen onder meer tijdens hun vormingsjaren.”108 

Niet eigentijdse gebeurtenissen hebben Luc Peire initieel de weg naar de abstrahering getoond en laten bewan-
delen, maar de studie van de Italiaanse meesters in 1947 en de concrete toepassing van de al fresco-techniek. 
In 1952-1953 zorgen contacten met Alberto Sartoris en Eduardo Westerdahl voor een nog sterkere metafysi-
sche impuls en abstraheringsdrang binnen het kader van een spirituele benadering.
Om die reden past Peires persoonlijk langs deze weg bereikte abstractie totaal niet in de context van Geirlandts 
vluchtige vragende bedenkingen betreffende de internationale en de nationale abstracte kunst na 1945: 

“Is de naoorlogse abstractie niet grotendeels een ijverig vermenigvuldigen, systematiseren en 
variëren van de vondsten van de grote voorgangers? Is deze abstractie niet, zoals de huidige 
figuratie, een referentiekunst, die verwijst naar de historische vernieuwingen van de eerste 
oorspronkelijke meesters?”109 

104 Maria als ‘bewerkster van de overwinning’, vorstelijk zege brengend, frontaal zittend op een troon, met het kind Jezus voor zich op de 
schoot, zoals afgebeeld in San Apollinare Nuovo te Ravenna. Maria’s rechterhandgebaar (met uitgestrekte wijs- en middenvinger) ge-
combineerd met de volle linkerhand en in relatie tot de volle rechterhand van het kind is hier betekenisvol: “Der Zweifingergestus ist der 
häufigste Redegestus in der christlichen Kunst. Er ist auch Gestus der Macht, Hoheitsgestus (…) Mit offenen Händen (selten vier, meistens 
fünf Finger sichtbar) kann ebenfalls auf etwas gewiesen werden (…) Auch diese Geste kann als Zeichen der Macht eingesetzt werden, 
mit ihr wird gesegnet, gebetet.” (Annegret Diethelm in Rupp 2015, p. 136). Het nikopoia-type komt later ook geparafraseerd voor in 
de West-Europese Christelijke kunst, zoals de frontale voorstelling van Maria met het kind Jezus op de ezel op het paneel Vlucht naar 
Egypte van de romaanse plafondschildering van Zillis (Kirche Sankt-Martin, circa 1109-1114) in het Zwitserse kanton Graubünden. 
Met de linkerhand plukt Maria hier de verkwikkende dadels van de zich buigende palmkruin.

105 Bron: Alesbene (Pubblicato da) (2012). Er is geen informatie over een mogelijk bezoek van Luc Peire aan de Basilica della Santissima 
Annunziata te Firenze tijdens de studiereis van 1947. 

106 Wildiers 1989, p. 239-243. Wildiers baseert zich op het model van Alfred North Whitehead (1861-1947) bij zijn poging om de 
innerlijke structuur van de huidige wereldervaring tot uitdrukking te brengen. “De ervaring van het zelfbewustzijn is voor de mens de 
primaire ervaring, en de wereld buiten ons komt slechts op de tweede plaats” (Wildiers 1989, p. 239). Het zelfbewustzijn wordt 
gekenmerkt door ‘voortdurende zelfschepping’ en ‘betrokkenheid op de buitenwereld’. Dit dynamische model staat diametraal op het 
statische middeleeuwse wereldbeeld waarbij de wereld vastlag, als geschapen volgens een goddelijk plan, gekenmerkt door wijsheid 
en orde. De menselijke vrijheid kaderde in dit onwrikbare schema. (Wildiers 1989, pp. 279-280).

107 Luc Peire heeft zelf altijd het metafysische karakter in de aanzet tot zijn abstracte kunst beklemtoond. Zie infra.
108 Geirlandt (Ed.) 1983, p. 15.
109 Geirlandt (Ed.) 1983, p. 18.
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Stijl en totaalconcept van het sleuteldoek La Famille Godderis zijn binnen de persoonlijke zoektocht onlosmakelijk 
verbonden met het experiment van de aloude al fresco-techniek, waarbij de kunstenaar een snelle invulling van 
een groot oppervlak als giornata (als ‘dag’-eenheid) vooropstelde.110 Ze kunnen dus in geen geval beschouwd 
worden als een rigoureuze voortzetting van een vroeger beoefend expressionisme.111 De directe invloed van 
het al fresco op Peires ander werk lijkt dus logisch en vanzelfsprekend en dit sluit zelfs aan bij de traditie van de 
renaissance, zoals verwoord door Franz-W. Kaiser: 

“De meeste renaissancekunstenaars beheersten even meesterlijk de techniek van de muur-
schildering als die van de paneelschildering en waren vertrouwd met de specifieke aard van 
beide. Technieken die ze ontwikkelden terwijl ze met het ene genre bezig waren, konden ze 
dan toepassen op het andere genre.”112    

Zo hangt de dichotomische indeling van de beeldcompositie in het fresco hecht samen met de noodzakelijke toe-
passing van giornate en dit zal Luc Peire inspireren voor zijn ander werk. De doorlopende verticale grens tussen 
linker- en rechterbeeldhelft in het doek La Famille Godderis (1951, CR 455) kan op die manier beschouwd worden 
als de toepassing van de giornate-scheidingslijn zoals Peire die aanbrengt in zijn fresco Evocatie van Vlaanderen.

Luc Peire. 
Links: fresco Evocatie van Vlaanderen (1951). Twee giornate van elkaar verwijderd op de grenslijn (fotomontage: MP)

Rechts: La Famille Godderis (1951, CR 455). Linker- en rechterhelft van elkaar verwijderd op de aaneensluitende contourlijnen 
(fotomontage: MP)

Hoofdprofiel en plaatsing van het frontaal amandelvormig oog van schilder Jack Godderis in La Famille Godderis 
(1951, CR 455) zijn binnen Peires schematisering opvallend vergelijkbaar met het centraal dominante frontale 
oog in het gezichtsprofiel van de vissersvrouw in het fresco Zeebrugge ‘51. Alhoewel in profiel, kijkt de persoon 
de toeschouwer nadrukkelijk aan, zoals ook het oog van Nele in Evocatie van Vlaanderen.

  

Luc Peire. Van links naar rechts: hoofd van de vissersvrouw uit fresco Zeebrugge ’51 (1951); hoofd van Nele uit fresco Evoca-
tie van Vlaanderen (1951); hoofd van de schilder (Jack Godderis) uit het doek La Famille Godderis (1951, CR 455)

110 Zie Peire Marc 2016.
111 Wat Phil Mertens nochtans sterk beweert (Geirlandt (Ed.) 1983, p. 61): “Luc Peire blijft lange tijd in de greep van een zeker expressio-

nisme, wat nog blijkt in zijn FAMILIE GODDERIS (1951).” De auteur doelt hier waarschijnlijk op de confronterende expressionistische 
aanblik, ook qua kleurgebruik, van Mevrouw Godderis die door haar uitgesproken frontale présence op het voorplan, het doek domi-
neert. Zie infra.

 Dat “sommige delen van dit schilderij nog in het Permekiaanse pâte-schilderen vastzitten”, geeft Luc Peire wel toe. (Fontier 1973, pp. 
31-32).

112 Kaiser 2008, p. 37. In de Engelse tekstversie (Kaiser 2008, p. 36) staat methods: “to apply methods to one genre they had discovered 
while working in the other.” Niet de concrete techniek betreffende materiaalbehandeling, maar het specifieke gevolg ervan, wordt in 
casu bedoeld, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijke snelle manier van werken op de drogende intonaco-laag.
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In de combinaties van hoofdprofiel met frontale positionering van het amandelvormige oog zijn sterke gelijke-
nissen te vinden met oud-Egyptische voorbeelden. Luc Peire moet die ongetwijfeld gezien hebben in het boek 
L’art des origines à nos jours (tome premier) (Librairie Larousse, Paris, 1932) dat hij in zijn archief bewaarde.113

      

Van links naar rechts: Luc Peire, hoofden uit Sorrow (Smart) (1950, CR 421); Luc Peire, detail van hoofd van de vissersvrouw 
uit fresco Zeebrugge ’51 (1951); detail uit schets voor de godin Neith, muurschildering in de annex van de eerste zuilenzaal 

in het graf van Seti I in Vallei der Koningen nabij de historische stad Thebe (nu Luxor) (19de Dynastie); detail uit Seti I en de 
godin Hathor, geschilderd bas-reliëf op een zuil in het graf van Seti I

Dichotomie 
In de doeken Interieur (1948, CR 273), De blinden (1950, CR 390), Sorrow (Smart) (1950, CR 421), La 
Famille Godderis (1951, CR 455) en in de fresco’s Evocatie van Vlaanderen en Zeebrugge ’51 zijn de invloe-
den uit Italië manifest aanwezig.114 Los van het strikte natuurbeeld en ontspruitend aan de verbeelding van de 
kunstenaar, vormen de werken op het vlak van opbouw de basis voor verdere ontwikkeling, specifiek voor het 
centrale aandachtspunt, de dichotomische en trichotomische structuur. 
Samen met De blinden maakt La Famille Godderis (1951, CR 455) deel uit van een proces waar Peire toen 
mee bezig was na de confrontatie met Giotto in Italië: “hoe het schilderij meer en meer los te maken van het 
gegeven.”115 Peire was op zoek naar een zuiver plastische oplossing, los van het natuurbeeld: 

“De familie Godderis is zogenaamd een familieportret. Ik kende die familie, maar die familie 
heeft voor dat schilderij geen seconde geposeerd. Buiten de titel heeft het niets te maken met 
Godderis, zijn vrouw en kinderen. Het was zuiver plastisch opgevat. Een opvatting die later 
nog verder geëvolueerd is.”116

      

Luc Peire. Links: Tableau et Modèle (1950, CR 426). Midden: Prof. M. Van Houtryve (1951, CR 454). 
Rechts: La Famille Godderis (1951, CR 455)

In La Famille Godderis vormt dichotomie de structuurbasis. Hierdoor presenteert het werk zich als een diptiek.

113 Archief SJLP/LALP 58. Ook in de hoofdprofielen van het doek Sorrow (Smart) (1950, CR 421) zijn gelijkenissen met oud-Egyptische 
voorbeelden opvallend. 

114 Zie Peire Marc 2016.
115 Bekkers 1966, p. 1069.
116 Bekkers 1966, p. 1069. 
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Zoals hoger aangegeven kan de scheidingslijn tussen linkerhelft (A) en rechterhelft (B) vergeleken worden met de ver-
ticale giornata-grens van het al fresco. Ze volgt centraal van onderaf de buitencontour van het linkerbeen en de kledij 
van de jongste zoon Reggie, gaat over in de omtreklijn van de schildersjas van de vader (schilder Jack Godderis), 
stijgt verder langs de overlappende rand van het afgebeelde schilderij (verso gezien) op de ezel tot uiterst boven.117

Mevrouw Godderis (Mia Janssens), frontaal zittend op het voorplan en emfatisch gekaderd binnen de expansieve 
lijnenstructuur van de schildersezel met doek, die als een dubbele aureool het hoofd omvat, domineert de rechter-
helft.118 Een stoel of bank voor de vrouw zou vanuit compositorisch oogpunt overbodig zijn. Het donkere stilleven 
onderaan met zoontje Reggie ernaast leidt het oog van de aanschouwer de linkerhelft binnen. Het hoofdje voert 
als een echo naar oudere broer Jim achter het stilleven uiterst links gepositioneerd tegen de rand. Op zijn beurt 
leidt het tweede hoofdje naar het hoofd van de vader bovenaan. Zo wordt de driehoek gesloten. Toch richten 
beide zoontjes hun blik niet op de vader maar op (het beeld van) de moeder in de rechterhelft van het schilderij.
Paarsgewijze diagonale verbinding en kruisverbinding tussen de hoofden vallen op. Samen vormen ze een uit-
gebalanceerde vierhoekstructuur met het schilderspalet als formele connectie. De genres stilleven, (familie)portret 
(frontaal, profiel, ¾ profiel) en interieur worden hier als in twee giornate samengebracht. Het stilleven op het 
voorplan als introductie is niet nieuw. Peire past dit ook toe in Atelier Institut (1935, CR 46), Interieur (1948, CR 
273), Judith (1950, CR 420) en in het dubbelfresco Zeebrugge ’51.

Verbeelding binnen de verbeelding
La Famille Godderis presenteert dus een duidelijke tweedeling van de antithese. Rechts: sterk georganiseerd, 
dominante vormen, statisch, overheersend verticaal-lineair, laag contrast-colorisme. Links: kleinere vormen, ver-
spreid, dynamisch, lichtend en contrastvol, gedispergeerd colorisme. 
Gelijktijdig maken we kennis met een aspect dat Peire sterk boeit: de werkelijkheid van het geschilderde en de 
metafysica van de verbeelding binnen die werkelijkheid. Dit relateert zich perfect aan Peires artistieke visie tijdens 
die jaren, zoals blijkt uit een gesprek met Gérard Xuriguera in 1976: 

“Vers 1951-1952 ma peinture est devenue “métaphysique”. Certains critiques lui ont donné 
le nom de “congolaise” mais cette période avait déjà commencé avant mon séjour en Afri-
que. Elle s’est développée à Tenerife et ensuite en Belgique. A partir de 1951, mon évolution 
s’est effectuée peu à peu, chaque toile appelant la suivante. Je crois que dès 1956 on peut 
souligner dans ma démarche une tendance “métaphysique abstraite.”119

Tegelijk had Peire tien jaar voordien in een interview met Ludo Bekkers het belang van zijn doek La Famille 
Godderis op zijn weg naar abstrahering benadrukt en relativeert hij zo de impact van Belgisch Congo op dit 
proces. Volgens de kunstenaar weegt het jaar 1951 in facto even sterk op het vlak van het formele uitgangspunt 
als de periode in Belgisch Congo (1952-1953).

“[L.B.:] Heeft Kongo een indruk nagelaten? De negerinnenfiguren bijvoorbeeld hebben de 
structuur van uw werk toch wel beïnvloed. 
[L.P.:] Dat geloof ik niet. Reeds in een schilderij als De familie Godderis, dat gemaakt is vóór 
ik naar Kongo ging, is er een vereenvoudiging merkbaar, een loskomen van het onderwerp. 
Die figuren hadden evengoed tot een soort stilering kunnen leiden als de Kongo-figuren. 
Deze laatsten waren maar een vorm die ik in mijn werk heb opgenomen omdat ik hem voor 
mij had. Ik geloof daarbij niet dat ik ooit een typisch Kongolese figuur in mijn schilderijen 
gebracht heb, maar wel het ritme, of de algemene vorm van deze figuren.”120

117 Namen van de kinderen: Jim (oudste zoon); Reggie (jongste zoon). Deze informatie komt van kunsthistoricus Henk Van Nieuwenhove 
(eindredacteur & cultuurcoördinator Artsenkrant) op bezoek in Stichting Jenny & Luc Peire te Knokke op 01.04.2017 bij Marc Peire. De 
ouders van Henk Van Nieuwenhove onderhielden een goede vriendschapsrelatie met Jack Godderis en zijn familie. De vader sprak 
ook de grafrede uit tijdens de begrafenis van Jack Godderis.

118 “En 1943 il [Jack Godderis] avait épousé Mia Janssens, une camarade de l’Institut, et bientôt il s’était installé à Zoersel, où il n’a plus 
guère rien fait que peindre.” (Van Hoogenbemt 1961, p. 9).

119 Xuriguera 1976, p. 154.
120 Bekkers 1966, p. 1068. De mens blijft weliswaar het belangrijkste uitgewerkte formele thema in Peires werken vanaf de periode in Bel-

gisch Congo en op Tenerife (1952-1953). Niettemin zal Peire naast de mens ook andere uitgangspunten nemen tot formele, structurele en 
ruimtelijke exploratie. Enkele voorbeelden: boom (De baobabs / L’Arbre à pain, 1952, CR 501), rots (La Roca Negra, 1953, CR 570), 
vaasvorm (fles) en deur (De gele deur, 1953, CR 571), fles (karaf) en kom (La escudilla, 1953, CR 550; Stilleven 1954, CR 603), fles 
(Las botellas, 1953, CR 561; De flessen 1954, CR 588), tafel (De tafel, 1953, CR 582; Witte tafel, 1954, CR 596), ladder (Tables 
et échelle, 1953, CR 543; La escalera, 1953, CR 562), kruiwagen (Kruiwagens, 1952, CR 524), schildersezel (Het model, 1953, 
CR 542; Chevalet jaune, 1953, CR 566; Ariel, 1955, CR 629), schildersezel waarop schilderij (Het zwart schilderij, 1953, CR 560; 
Synthesis, 1953, CR 574), ronde spotlicht op statief (Les Réflecteurs, 1954, CR 591), cirkelvormig lichtsignaal op statief (Signaux, 1955, 
CR 637), toren (West-Vlaanderen, 1958, CR 687), geperforeerde sculptuurvorm (Pour Karin, 1954, CR 609; Espace-Menton, 1954, 
CR 610), ijsvogel (Mwinda Mingi, 1955, CR 626), deur, coulisse, plankenvloer (La Porte ouverte, 1954, CR 593), mast en zeil (Etude 
Antibes, 1957, CR 684; Antibes, 1957, CR 685), architectuur en sculptuur (Expo 58, 1958, CR 690; Brussels 58, 1958, CR 696).



59

De kunstenaar speelt vanaf 1951 met de metafoor van het geschilderde doek en het model in de atelierruimte. 
Hij experimenteert met gelaagdheden in de verbeelding, de dubbele verbeelding, de verbeelding binnen de 
verbeelding. Concreet in La Famille Godderis: de interactie en interferentie van schilderij in schilderij, van model 
en op doek geschilderd model in het atelier op het reële doek. 
Peire stelt Mevrouw Godderis voor als model voor haar man en gelijktijdig zoals haar man, postexpressionistisch 
schilder, ze op het doek (dat op Peires schilderij verso te zien is) geportretteerd heeft. Peire haalt ze letterlijk van 
de drager om haar een dominante plaats te bezorgen in de rechterhelft van zijn eigen doek. Dit verklaren de 
duidelijke ‘inlijsting’ van de vrouw door het raam (de versozijde van het schilderij), de schildersezel achter haar, 
de confronterende doordringende frontale blik uit de sterk geaccentueerde amandelvormige ogen onder stevige 
zwarte wenkbrauwen, en de opvallende metafysische inkleuring waardoor ze zich manifest onderscheidt van 
de andere gezinsleden in het interieur. Model en geschilderd model vallen bij deze samen en verenigen zich. 
Binnen die context en door de imposante frontale voorgrondpositie en ‘expressionistische’ uitbeelding wordt Me-
vrouw Godderis ‘painting within a painting’ en vertegenwoordigt ze Peires ietwat raadselachtige, doch geniale 
oplossing voor ‘verbeelding binnen de verbeelding’.121

        

Links: Luc Peire, detail uit La Famille Godderis (1951, CR 455).
Rechts: Jack Godderis, Portrait de femme (s.d., olieverf op doek, 80 x 70 cm). Foto: http://www.askart.com/artist/Jack_

Godderis/11035182/Jack_Godderis.aspx

De schilder-echtgenoot heeft zijn werk voltooid en wendt het hoofd af van het doek. Hij lijkt tot elke zoon te 
zeggen: “Zo heb ik uw moeder geschilderd” of: “Ziedaar uw moeder”122. Jim (uiterst links) aanschouwt het resul-
taat op het doek van zijn vader. Reggie bekijkt zijn moeder op de voorgrond van Peires doek zoals ze aan de 
beschouwer buiten het schilderij gepresenteerd wordt.
Die metagelaagdheid weerspiegelt zich in de diptiekstructuur van het doek. Links: Peires verbeelding, rechts: 
Peires fantasie binnen de verbeelding. In hetzelfde jaar 1951 experimenteert Peire ook met dit procedé in het 
doek Prof. M. Van Houtryve (CR 454). Peire portretteert zijn neef vóór zijn portret in profiel (‘schilderij in schil-
derij’).123 Het naar de beschouwer frontaal gedraaide hoofd (op het bovenlichaam in profiel) wordt verbonden 
en vormt een cluster met het eigen gezichtsprofiel op het schilderij in het centrum van het reële doek. Ook dit 
werk verraadt een dichotomische structuur. Links het frontale gezicht, rechts het geschilderde portret in profiel van 
de frontaal geportretteerde. Marcel Duchateau omschrijft het doek terecht als een “zeer originele en elegante 
oplossing” voor “het probleem van de combinatie van het en face en het profiel”.124 Dit werk kan beschouwd 
worden als een thematische en formeel doordachte parafrase van het geschilderde werkje Tableau et Modèle 
(CR 426) uit 1950.

121 Zie ook supra. 
122 Een subtiele verwijzing naar de woorden van Christus aan het kruis: “Ecce mater tua” (Johannesevangelie 19:27).
123 Marcel Van Houtryve (Brugge 1916-2009) is de zoon van Elvire Peire (Brugge 1885-1971), zus van Luc Peires vader Alex.
124 Duchateau 1952, p. 26.
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Besluit
De analyse heeft aangetoond dat het doek La Famille Godderis haar kracht vindt in de perfecte relatie tussen 
iconografische verbeelding in metagelaagdheid en stilering in een constructieve uitgebalanceerde configuratie. 
Deze laatste elementen spruiten voort uit Peires confrontatie met de kunst uit het verleden en uit zijn concrete 
ervaring met de al fresco-techniek. 
In La Famille Godderis, een familieportret in een atelierinterieur, liggen de essentiële elementen en ingrediënten 
vervat voor Peires verdere ontwikkeling naar metafysische abstractie, die voorts zal leiden naar een intuïtief 
ruimtelijk125 verticalisme. 
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LA FAMILLE GODDERIS 
Diptyque d’équilibre stylisé et de métaphysique cachée 

Marc Peire
traduction: Catherine Warnant

Aucun tableau de Luc Peire n’a fait couler autant d’encre que La Famille Godderis de 
1951 (CR 455), un portrait de famille dans un atelier126. Et cela peut se comprendre. 
L’œuvre est considérée à juste titre comme une œuvre-clé magistrale dans l’évolu-
tion stylistique de l’artiste.

Luc Peire la conservait dans sa collection personnelle et il a insisté à plusieurs re-
prises, au cours de conversations et d’interviews, sur sa valeur documentaire car 
illustrative de la dernière phase où le « reconnaissable127 » et l’ « anecdotique128 » 
étaient encore présents dans son œuvre.

En quoi réside la force de cette toile?

Les influences de Giotto, Constant Permeke, Gustave Van de Woestyne et du propre 
style al fresco de Peire (avec la couleur comme élément constructif) y sont présentes. 
Mais l’imagination authentique dans un contexte métaphysique domine aussi la 
toile. Or l’œuvre n’a jamais été abordée en profondeur de ce dernier point de vue, 
fortement lié à l’iconographie. D’où la présente tentative d’analyse et d’explication.

Portrait de famille
Nous ne trouvons que deux portraits de famille dans l’œuvre de Luc Peire: La Famille Godderis (CR 455), tableau 
peint en 1951 dans l’atelier de Knokke; Familie Denghese (CR 551), tableau peint en 1953 dans l’atelier de 
Santa Cruz à Tenerife. Ce ne sont pas des portraits réalistes. Ils sortent tout droit de l’imagination de Peire. Les 
familles n’ont pas posé devant l’artiste. Elles ne sont donc pas représentées, mais imaginées. Fait important, 
ces deux œuvres illustrent aussi la phase artistique cruciale que Peire a traversée entre 1951 et 1953, celle du 
passage de la réalité reconnaissable à un formalisme abstrait.
Dans une interview de 1979 à la BRT, l’artiste relève lui-même la différence spécifique entre les deux œuvres. 
Il les voit chacune comme des œuvres représentatives, comme un jalon dans son évolution de l’anecdotique 
(La Famille Godderis, 1951) vers la forme plastique abstraite (Familie Denghese, 1953). Il parle de « formes 
abstraites » et d’ « abstraction » (1953) par rapport à une réalité davantage reconnaissable (1951) et de la 
façon dont les formes, abstraites de la forme naturelle, sont devenues des formes « pures » après 1953129. Ce 
qui comptait donc surtout pour Peire, c’était d’arriver à une solution « formalisante » progressive et logique, pas 
à l’abstraction directe pure.

Intérieur d’atelier
Très tôt déjà, Luc Peire dessine, grave et peint l’intérieur d’atelier comme un thème de prédilection. Parmi les 
œuvres à l’huile réalisées jusqu’en 1951, nous pouvons citer par ordre chronologique dans une évolution du réa-
lisme à l’imaginaire: Atelier Institut (1935, CR 46), Conversation avec le modèle (Permeke + Cécile op canapé) 
(1941, CR 109), Intérieur d’atelier (1944, CR 193), Atelier sombre (1944, CR 194), Intérieur d’atelier (1945, 
CR 196), Les Amateurs (1948, CR 286), Het palet (1949, CR 305), Tableau et Modèle (1950, CR 426), Prof. 
M. Van Houtryve (1951, CR 454), La Famille Godderis (1951, CR 455).

126 Voir Peire Marc & Soetaert 2005, p. 180. 
 Ce « portrait de famille » montre le peintre Jack Godderis avec son épouse Mia Janssens et leurs deux fils: Jim et Reggie. 
 Jack Godderis (Penarth (pays de Galles) 25.06.1916 – Anvers 07.04.1971) est un post-expressionniste flamand faisant un usage 

instinctif, audacieux et fauviste de la couleur, généralement sur un arrière-plan monumental noir d’encre, et mettant sa facture au service 
d’une expressivité maximale. À propos de sa relation avec ce peintre, Luc Peire déclare: « J’avais rencontré Godderis à l’académie 
d’Anvers, où il suivait les cours de Saverijs, mais nous ne sommes vraiment entrés en contact l’un avec l’autre qu’à la « Jeune peinture ». 
À un moment donné [15.03.1947], nous [Peire, Slabbinck, Godderis] avons quitté ensemble ce groupe et nous avons ensuite fait deux 
ou trois expositions ensemble. Nos trois noms sont restés unis par ces circonstances des années 1945-1946 [sic]. » (Bekkers 1966, p. 
1067).

127 Bekkers & Simons 1979, pp. 6-7.
128 Van Hoof 1985, p. 3.
129 Bekkers & Simons 1979, pp. 7, 10.
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Dans bon nombre d’œuvres réalisées au Congo belge et à Tenerife (1952-1953), l’atelier avec chevalet, toile, 
plancher, mur, portes ouvertes, modèle et visiteurs de l’atelier est pour Peire le point de départ formel et le décor 
idéal d’une composition scénique et coloristique minutieusement pensée et d’une exploration spatiale associée 
à une propension à davantage d’abstraction, de transcendance et de métaphysique. Lorsque, plus tard, dans 
les années 50, l’artiste réduit et abstrait toujours plus ses formes, ceci se fait parallèlement à son évolution vers 
un cadre spatial « illimité », avec vue sur l’infini. En d’autres termes, Peire ouvre progressivement l’intérieur clos 
de l’atelier, tout en faisant subir à ses figures et à ses formes la métamorphose abstrayante en direction de la 
verticalité pure130. 
Le chevalet avec le tableau à l’intérieur de l’espace de l’atelier entraîne à son tour une fascination pour l’expé-
rience de la « peinture dans la peinture ». Une recherche spatiale passionnante que Peire continuera de mener 
jusqu’à la fin par le biais du chevauchement, de la superposition et de l’intégration.

1951: accomplissement et prophétie
Outre La Famille Godderis, Luc Peire peint d’autres œuvres extrêmement intéressantes en 1951, parmi lesquelles 
les toiles De weduwe / La veuve (CR 452), Prof. M. Van Houtryve (CR 454) et les fresques monumentales 
Evocatie van Vlaanderen / Évocation de la Flandre et Zeebrugge ’51 à Sint-Kruis et De Cinemawereld / Le 
Monde du cinéma à Knokke. Ce sont des œuvres dans lesquelles la force d’imagination de l’artiste joue un rôle 
notoire. Dans Evocatie van Vlaanderen / Évocation de la Flandre, l’artiste utilise de surcroît pour la première 
fois l’horizontale comme ligne de référence pour suggérer la profondeur et organiser la structure au sein d’une 
composition équilibrée131. 
Imagination, illusion spatiale et équilibre restent pour Peire les ingrédients principaux au sein d’une évolution 
logique vers l’abstraction verticale.
Les œuvres précitées sont simultanément empreintes de fulfillment (« accomplissement », par rapport à la tradition 
et à l’héritage collectif du passé) et de prophecy (« prophétie », à savoir l’annonce d’une évolution artistique 
purement personnelle)132.
La toile La Famille Godderis le démontre explicitement: 

« d’une part, elle résume une série d’acquis: d’autre part, elle constitue le point de départ 
d’un nouveau processus d’évolution, encore plus fondamental. En même temps, ce tableau 
peut être considéré comme une synthèse de trois genres traditionnels: le portrait (de famille), 
les scènes d’intérieur, la nature morte133. » 

L’Italie et Gustave Van de Woestyne
La Famille Godderis et Evocatie van Vlaanderen / Évocation de la Flandre, en particulier, montrent combien 
Peire a été influencé et s’est inspiré de l’art italien du Trecento et du Quattrocento, représenté par des maîtres 
comme Giotto, Piero della Francesca et Fra Angelico. 
Ce sont ces maîtres-là que Peire a admirés in situ pendant son voyage d’étude de 1947-1948 en Italie134. Un 
voyage qui, au dire de l’artiste lui-même, a été d’une grande importance pour lui135. Confronté à l’art italien, il 
s’est en effet senti conforté dans sa conception et sa vision personnelle de la peinture136. Ce qui l’a conduit à 
revoir sa façon d’envisager la structure, la proportion et l’usage de la couleur.
En 1973, Luc Peire relève lui-même l’influence de Giotto dans La Famille Godderis: 

« Je pense malgré tout que cette œuvre est une illustration de l’influence que Giotto a eue 
sur moi. Même si certaines parties du tableau restent attachées à la peinture empâtée per-
mekienne, je pense que l’ensemble a été conçu de manière coloristique et constructive. 
Malgré son contenu figuratif, ce tableau est déjà selon moi dans une grande mesure construit 
de manière abstraite137. »

130 Voir: Michiels 1954; Michiels 1955; Michiels 1956, p. 87. 
131 Étudié dans Peire Marc 2016.
132 Les termes fulfillment et prophecy sont ici sciemment empruntés à James Chillman. L’auteur les utilise pour situer et résumer l’art de Giotto: 

« Dans les œuvres de Giotto, nous avons accomplissement et prophétie. La pensée religieuse du Moyen Âge y a droit à sa formulation 
ultime et la plus aboutie, tandis que la nouvelle ère de l’humanisme y est clairement indiquée. Il est facile de voir comment Giotto peut 
être à la fois le dernier grand représenant de la peinture médiévale et la première grande personnalité de la Renaissance. » (Chillman 
1948, pp. 62-63).

133 Fontier 2005, p. 332.
134 Voir Peire Marc 2018.
135 Bekkers 1966, p. 1068. 
136 Lettre de Luc Peire [Knokke, 02.04.1948] à Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis à Anvers: P2765/B n° 47.135/9).
137 Fontier 1973, pp. 31-32.
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Peire souligne ainsi la conception purement plastique de l’œuvre. Conception que Peire avait découverte en 
1947 chez Giotto, comme il ressort d’un entretien avec Ludo Bekkers en 1966: « il [Giotto] savait construire ses 
peintures qui devenaient pour ainsi dire des œuvres abstraites138. » 
Il est incontestable que l’admiration de Peire pour l’art de Gustave Van de Woestyne, son professeur à Anvers, a 
continué de nourrir de façon latente toutes ses expériences et ses contacts artistiques avant, pendant et après le 
voyage en Italie139. En « Permekien » modéré, Peire sort en effet progressivement du bain expressionniste, n’ad-
hère pas pleinement à l’animisme réaliste et à l’intimisme et se détourne résolument, pendant sa période Jeune 
Peinture belge « bruxelloise », de la tendance à l’abstraction imposée depuis Paris. À la base, sa conception et 
sa vision de la peinture ne concordent pas avec les orientations et les tendances précitées. Le courant tellurique 
qui l’avait un jour tant rapproché de l’art de Van de Woestyne, l’affinité avec les idées du maître de Laethem, 
resurgissent après le défilé artistique multicolore auquel il n’avait pas pleinement participé140. À l’instar de son 
professeur, il se tourne désormais aussi personnellement vers l’Italie et ses maîtres de la Renaissance et affiche 
son admiration la plus profonde pour Giotto en appliquant lui-même la technique al fresco. Par le biais de cette 
technique, il arrive également à l’élaboration d’une représentation schématique claire de la figuration. 
Il est indéniable que, dans la schématisation de la figure humaine et en particulier de l’imposante femme de 
La Famille Godderis, Peire rappelle l’expressionnisme de Van de Woestyne: l’accentuation manifeste des yeux 
en forme d’amande et des seins par rapport à l’ensemble du corps. Pas de déformation disproportionnée du 
contenu à la Permeke, mais une stylisation formelle linéaire et un agrandissement proportionnellement emphatique 
de parties spécifiques en fonction de l’image globale.
Il est également permis de se demander dans quelle mesure l’art de Gustave Van de Woestyne n’a pas stimulé la 
découverte faite par Peire en Italie de l’égale importance du vide et du plein dans une composition en fonction 
de l’essence.
Dans le même temps, l’inspiration de l’art médiéval et de l’art byzantin est également perceptible dans La Famille 
Godderis. Tout ceci en forte corrélation avec la métaphysique et « l’imagination dans l’imagination141 ».
En 1951, tous les ingrédients sont réunis pour que Peire entame son propre processus d’abstraction sur la voie 
du verticalisme linéraire: un concept de composition et de structure très classique sur le plan de la représentation 
scénique; la dichotomie et l’ordonnancement contrapuntique; l’application équilibrée du formacolore142 au sein 
de la surface totale, indépendamment de l’imitation de l’image de la nature143.

Esthétique et métaphysique médiévale
La connexion avec le mode de représentation simplifié, stylisé, schématisé, de la figure humaine en tant que 
« symbole », en tant que « signe », dans l’art roman et au début de l’art gothique, est frappante dans le mode 
de pensée artistique de Peire en 1951.

« L’art médiéval (…) se sert de la figure humaine pour sa valeur symbolique, pour sa vertu 
d’allusion et d’allégorie, beaucoup plus que pour sa portée purement représentationnelle: 
l’homme, comme l’animal, comme l’arbre, est un signe dans une esthétique qui ne considère 
pas comme un but justifiable et noble le seul souci de la reproduction du visible.144 »

D’où l’affinité de l’art de Peire avec l’esthétique médiévale dans laquelle « beauté formelle et aspiration à la beau-
té métaphysique formaient un tout harmonieux (…), de telle sorte que “l’attention accordée aux objets sensibles 
ne puisse jamais l’emporter sur la tension orientée vers le spirituel”.145 »

138 Bekkers 1966, p. 1068.
139 L’influence de Gustave Van de Woestyne sur Luc Peire est développée dans Peire Marc 2016, pp. 92-101.
140 Dans un entretien avec Léon Wuidar en 1992, Peire admet que son choix de Gustave Van de Woestyne comme professeur au HISK 

d’Anvers a été déterminé par la précision, l’expression intériorisée réfléchie et le mysticisme des œuvres de celui-ci. (Wuidar 1992, pp. 
3-4).

141 Voir infra.
142 Formacolore est un néologisme de Roberto Longhi pour désigner une caractéristique stylistique propre à Piero della Francesca (Bandera 

2013, p. 22). Il s’agit d’une synthèse idéale de la forme et de la couleur, par laquelle Piero della Francesca établit le rapport idéal entre 
illusionnisme perspectiviste et décoration superficielle pure et sereine. Dans Piero in Arezzo (1950), Longhi attribue le secret et l’essence 
de l’art de Piero à cette synthèse: «Le secret de la poétique de Piero réside en fait dans sa conjonction minutieusement calculée des 
zones de couleurs correspondant à ces formes. Il réalise cette fusion à travers une “synthèse de la perspective”, développant d’abord 
un groupe de formes simples en trois dimensions, avant de replacer celles-ci dans le plan bidimensionnel du tableau à la façon d’une 
“façade chromatique”.» (Longhi 2002, p. 161)

143 La fresque de Peire De Cinemawereld / Le Monde du cinéma à Knokke est moins représentative sur le plan de la structure. L’œuvre est 
conçue comme une longue frise dans une structure en diptyque où la juxtaposition énumérative des figures domine. Dans ses fresques 
Evocatie van Vlaanderen / Évocation de la Flandre et Zeebrugge ’51, il n’est pas tellement question de juxtaposition mais bien de 
composition, de tectonique et de configuration conçues au départ de la surface totale.

144 Brion 1958, p. 100.
145 Wildiers 1995, p. 134. Wildiers cite ici Umberto Eco, Art et beauté dans l’esthétique médiévale, Paris, Grasset, 1997.
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En route vers un art symbolique, spirituel, universel, Luc Peire, de retour de son voyage en Italie, utilise la lumière, 
la couleur, la clarté et le remplissage monochrome de la forme comme éléments dominants. 
Sa stylisation et sa schématisation présentent une affinité non seulement avec des exemples romans et gothiques, 
mais aussi avec l’art byzantin, plus spécifiquement avec des mosaïques que l’artiste a vues dans la cathédrale 
Santa Maria Assunta à Torcello (Venise), à San Vitale et San Apollinare Nuovo à Ravenne et qu’il doit avoir 
vues dans la cathédrale de Monreale (près de Palermo)146. Le visage vu de face de la femme dans La Famille 
Godderis (1951, CR 455) affiche ainsi des traits schématiques identiques à Dame de la suite de l’impératrice 
Théodora (Ravenne, San Vitale).
L’image frontale de madame Godderis rappelle aussi le type byzantin de la madone nikopoia147. Sur la base 
d’une comparaison avec une plus petite œuvre de Peire datant de la même année, Mère et enfant (CR 463), 
ses bras forment un berceau pour accueillir un bébé couché, qui n’est pas ici représenté. Dans ce contexte, 
nous renvoyons au bras droit de Nele en dessous de son vêtement (dans la fresque Evocatie van Vlaanderen / 
Évocation de la Flandre) – inspirée de la Vierge de l’Annonciation – qui adopte une forme similaire. Il n’est pas 
impensable que Luc Peire se soit inspiré ici de la miraculeuse fresque de l’Annonciation de 1252 d’un certain 
Fra Bartolomeo dans la Basilica della Santissima Annunziata à Florence, où la position des bras de la madone 
suggère l’utérus ou le berceau, ou encore le fait de porter l’enfant148. 
Les seins de madame Godderis, soulignés dans le bas par une couleur rose chair et soutenus par les bretelles 
blanches frappantes de son sous-vêtement, trahissent la fécondité et la maternité. Le chevalet derrière elle forme 
le cadre, on pourrait presque dire le dossier du « trône » sur lequel elle est assise, mais en même temps une sorte 
d’auréole crucifère en combinaison avec le châssis du revers de tableau représenté. 
Le mode de représentation de Peire, « infidèle à la nature », schématisant, réducteur et linéaire, découle – co-gé-
néré par l’application de la technique al fresco – d’une « conscience de soi » personnelle149. Assez curieusement, 
il correspond extrinsèquement au mode roman de simplification, de réduction de la forme et de stylisation, tel 
qu’il s’accomplit dans l’image théocentrique statique du monde.

Influence de la technique al fresco
L’application de la technique al fresco cadre avec la phase de recherche personnelle que Luc Peire a traversée 
après la guerre, sur la voie de son propre langage plastique. Sa découverte empreinte de fascination des 
fresques de Giotto et Piero della Francesca pendant le voyage d’étude en Italie de 1947 et sa propre réalisation 
de fresques en 1951 constituent des moments cruciaux au sein d’un processus qui conduit l’artiste de la réduction 
de la figuration à la schématisation et à la stylisation, pour aboutir enfin, via un élan métaphysique (voir plus 
haut), à une abstraction qui continue de maintenir le lien spirituel avec la figure humaine et l’espace150.
Si on généralise, l’évolution artistique qui conduit Peire de la figuration à l’abstraction rejoint l’affirmation de 
Karel J. Geirlandt:

« Les artistes des années cinquante n’ont pourtant pas évolué vers l’abstraction sous l’influence 
de ces artistes des années vingt. Ils l’ont fait au départ d’un contexte figuratif ou sous l’in-
fluence d’évènements contemporains, entre autres pendant leurs années de formation151. »

146 Lettre de Luc Peire [Rome, 27.11.1947] à Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis à Anvers: P2765/B n° 47.135/11): « J’ai profité de mon 
séjour à Venise pour passer une journée à Torcello avec ses superbes et inattendues mosaïques !! et sa merveilleuse atmosphère, c’est 
un paradis. Je trouve les mosaïques de Torcello beaucoup plus belles que celles de Saint-Marc (…). Ensuite (…) Ravenne avec ses su-
perbes mosaïques et son édifice roman ! » Monreale est uniquement mentionné dans une énumération dans Lettre de Luc Peire [Knokke, 
02.04.1948] à Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis à Anvers: P2765/B n° 47.135/9).

147 Marie en tant qu’ « artisane de la victoire », triomphant souverainement, assise de face sur un trône, tenant l’enfant Jésus sur les genoux, 
telle qu’elle est représentée à San Apollinare Nuovo à Ravenne. Son geste de la main droite (index et majeur levés) combiné à la 
main gauche déployée et associé à la main droite déployée de l’enfant est ici lourd de sens: « Le geste des deux doigts est le geste 
éloquent le plus courant dans l’art chrétien. Il est aussi un geste de pouvoir, un geste régalien (…) On peut également indiquer quelque 
chose avec des mains ouvertes (rarement quatre, plus généralement cinq doigts visibles) (…) Ce geste-là aussi peut être utilisé comme 
signe de pouvoir, avec lequel on bénit, on prie. » (Annegret Diethelm in Rupp 2015, p. 136). Le type de la Vierge nikopoia apparaît 
aussi plus tard sous forme de paraphrase dans l’art chrétien d’Europe occidentale, notamment dans la représentation frontale de Marie 
avec l’enfant Jésus à dos d’âne sur le panneau de la Fuite en Égypte dans le plafond roman peint de Zillis (Kirche Sankt-Martin, vers 
1109-1114) dans le canton suisse des Grisons. De la main gauche, Marie cueille ici les dattes revigorantes sur la cime du palmier qui 
ploie vers elle.

148 Source: Alesbene (Pubblicato da) (2012). Il n’y a pas d’informations sur une éventuelle visite de Luc Peire à la Basilica della Santissima 
Annunziata de Florence pendant son voyage d’étude de 1947. 

149 Wildiers 1989, pp. 239-243. Wildiers se base sur le modèle d’Alfred North Whitehead (1861-1947) dans sa tentative d’évocation 
de la structure interne de l’expérience du monde actuelle. « L’expérience de la conscience de soi est pour l’être humain l’expérience 
première, et le monde en dehors de nous vient seulement en deuxième lieu. » (Wildiers 1989, p. 239). La conscience de soi est 
caractérisée par la « création permanente de soi » et la « participation au monde extérieur ». Ce modèle dynamique est diamétralement 
opposé à l’image médiévale statique du monde, où le monde était immuable, comme créé selon un plan divin, caractérisé par la 
sagesse et l’ordre. La liberté humaine s’inscrivait dans ce schéma inébranlable. (Wildiers 1989, pp. 279-280).

150 Luc Peire a lui-même toujours souligné le caractère métaphysique de l’impulsion qui l’a mené à son art abstrait. Voir infra.
151 Geirlandt (Ed.) 1983, p. 15.
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Ce ne sont pas des évènements contemporains qui ont initialement montré le chemin de l’abstraction à Luc 
Peire et le lui ont fait emprunter, mais bien l’étude des maîtres italiens en 1947 et l’application concrète de la 
technique al fresco. En 1952-1953, ses contacts avec Alberto Sartoris et Eduardo Westerdahl ont provoqué un 
élan métaphysique encore plus fort et une propension à l’abstraction encore plus grande dans le cadre d’une 
approche spirituelle.
Pour cette raison, l’abstraction à laquelle Peire arrive personnellement par cette voie ne cadre pas du tout avec 
les questions sommaires que Geirlandt se pose à propos de l’art abstrait international et national après 1945: 

« L’abstraction d’après-guerre n’est-elle pas en grande partie un travail zélé de multiplication, 
systématisation et variation au départ des trouvailles de ses grands pionniers? Cette 
abstraction n’est-elle pas, à l’instar de la figuration actuelle, un art référentiel, qui renvoie aux 
innovations historiques des premiers maîtres originaux152? » 

Le style et le concept global de l’œuvre-clé La Famille Godderis sont, dans la quête personnelle de Peire, indisso-
ciablement liés à l’expérimentation de l’ancienne technique al fresco, où l’artiste postulait un remplissage rapide 
d’une grande surface en tant que giornata (unité correspondant à une journée de travail)153. Ils ne peuvent donc 
en aucun cas être considérés comme une poursuite rigoureuse d’un expressionnisme pratiqué précédemment154. 
L’influence directe de la fresque sur les autres œuvres de Peire semble par conséquent logique et évidente et elle 
se rattache même à la tradition de la Renaissance, telle que formulée par Franz-W. Kaiser: 

« La plupart des artistes de la Renaissance maîtrisaient avec autant de brio la technique de 
la peinture murale que celle de la peinture sur panneau et connaissaient bien la spécificité 
des deux. Ils pouvaient dès lors appliquer les techniques qu’ils développaient en pratiquant 
un genre à l’autre genre.155 »    

La division dichotomique de la composition de l’image dans la fresque est ainsi étroitement liée à la nécessaire 
application des giornate, et ceci inspirera Luc Peire pour ses autres œuvres. La frontière verticale continue entre 
moitié gauche et moitié droite de l’image dans la toile La Famille Godderis (1951, CR 455) peut de cette façon 
être considérée comme l’application de la ligne de démarcation des giornate telle que Peire l’utilise dans sa 
fresque Evocatie van Vlaanderen / Évocation de la Flandre.
Le profil de la tête et la disposition de l’œil en amande vu de face du peintre Jack Godderis dans La Famille God-
deris (1951, CR 455) sont, dans la schématisation de Peire, étonnamment semblables à l’œil disposé de face, 
dominant et central, dans le profil du visage de la femme de pêcheur dans la fresque Zeebrugge ‘51. Quoique 
de profil, la personne fixe le spectateur avec insistance, tout comme également l’œil de Nele dans Evocatie van 
Vlaanderen / Évocation de la Flandre.
La combinaison d’une tête vue de profil avec un œil en amande vu de face présente de fortes similitudes avec 
des exemples de l’Égypte antique. Luc Peire doit certainement avoir vu ces exemples dans le livre L’art des ori-
gines à nos jours (tome premier) (Librairie Larousse, Paris, 1932) qu’il conservait dans ses archives156.

Dichotomie 
Dans les toiles Interieur (1948, CR 273), De blinden / Les aveugles (1950, CR 390), Sorrow (Smart) (1950, 
CR 421), La Famille Godderis (1951, CR 455) et dans les fresques Evocatie van Vlaanderen / Évocation de la 
Flandre et Zeebrugge ’51, les influences de l’Italie sont manifestes157. Les œuvres, détachées de l’image rigoureuse 
de la nature et issues de l’imagination de l’artiste, forment, sur le plan de la structure, la base de la suite de son 
évolution, en particulier en ce qui concerne son point d’attention central, la structure dichotomique et trichotomique. 

152 Geirlandt (Ed.) 1983, p. 18.
153 Voir Peire Marc 2016.
154 Ce que Phil Mertens affirme pourtant haut et fort (Geirlandt (Éd.) 1983, p. 61): « Luc Peire reste longtemps sous l’emprise d’un certain 

expressionnisme, ce qui se voit encore dans sa FAMILLE GODDERIS (1951). » L’auteur vise ici probablement l’allure expressionniste 
saisissante, également en ce qui concerne l’usage de la couleur, de madame Godderis, qui domine la toile par sa présence marquée 
de face au premier plan. Voir infra. Que « certaines parties de ce tableau restent attachées à la peinture empâtée permekienne », Luc 
Peire le concède volontiers. (Fontier 1973, pp. 31-32).

155 Kaiser 2008, p. 37. Dans la version anglaise du texte (Kaiser 2008, p. 36), il est question de methods: « to apply methods to one 
genre they had discovered while working in the other. » (appliquer à un genre des méthodes qu’ils avaient découvertes en travaillant 
dans l’autre.) En l’occurrence, ce n’est pas la technique concrète de traitement de la matière qui est visée, mais sa conséquence spéci-
fique, comme par exemple la méthode de travail nécessairement rapide sur la couche d’intonaco en train de sécher.

156 Archives FJLP/LALP 58. Les similitudes avec des exemples de l’Égypte antique sont également frappantes dans les profils de têtes de la 
toile Sorrow (Smart) (1950, CR 421). 

157 Voir Peire Marc 2016.
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Avec De blinden / Les aveugles, La Famille Godderis (1951, CR 455) s’inscrit dans le processus qui a retenu l’atten-
tion de Peire après sa confrontation avec Giotto en Italie: « comment détacher de plus en plus le tableau de la donnée 
factuelle158. » Peire était à la recherche d’une solution purement plastique, indépendante de l’image de la nature: 

« La Famille Godderis est ce qu’on appelle un portrait de famille. Je connaissais cette famille, 
mais cette famille n’a pas posé une seconde pour le tableau. En dehors du titre, le tableau n’a 
rien à voir avec Godderis, sa femme et leurs enfants. Il est de conception purement plastique. 
Une conception qui a encore évolué par la suite.159 »

Dans La Famille Godderis, la dichotomie forme la base de la structure. L’œuvre se présente ainsi comme un 
diptyque.
Comme indiqué plus haut, la ligne de démarcation entre moitié gauche (A) et moitié droite (B) peut être compa-
rée à la frontière verticale de la giornata dans la peinture al fresco. Elle suit au centre depuis le bas le contour 
extérieur de la jambe gauche et du vêtement du fils cadet Reggie, se prolonge dans la ligne de contour du 
tablier de peintre du père (le peintre Jack Godderis), monte ensuite le long du bord du tableau (vu de dos) sur le 
chevalet jusque tout en haut160.
Madame Godderis (Mia Janssens), assise de face au premier plan et cadrée avec emphase à l’intérieur de la 
structure linéaire expansive du chevalet avec la toile, qui encadre sa tête comme une double auréole, domine la 
moitié droite161. Du point de vue de la composition, un siège serait superflu pour elle. La nature morte sombre en 
bas, avec à côté d’elle le fils cadet Reggie, guide l’œil du spectateur à l’intérieur de la moitié gauche. La petite 
tête mène, comme un écho, au frère aîné Jim, positionné à l’extrême gauche derrière la nature morte, contre le 
bord. À son tour, cette deuxième petite tête conduit à la tête du père en haut. Le triangle est ainsi fermé. Pourtant, 
les deux fils ne posent pas le regard sur le père, mais sur (l’image de) la mère dans la moitié droite du tableau. 
La liaison entre les têtes – en diagonale deux par deux et en croix – est frappante. Ensemble, elles forment une 
structure quadrangulaire équilibrée avec la palette de peintre comme connexion formelle. Les genres de la nature 
morte, du portrait (de famille, de face, de profil, de ¾) et de l’intérieur sont ici réunis comme dans deux giornate. 
La nature morte comme introduction au premier plan n’est pas une nouveauté. Peire l’utilise aussi dans Atelier 
Institut (1935, CR 46), Interieur (1948, CR 273), Judith (1950, CR 420) et dans la double fresque Zeebrugge ’51.

Imagination dans l’imagination
La Famille Godderis présente donc une dichotomie claire de l’antithèse. À droite: des formes dominantes, très 
organisées, un colorisme statique, essentiellement vertical et linéaire, faiblement contrasté. À gauche: des formes 
plus petites, un colorisme diffus, dynamique, lumineux et contrasté, dispersé. 
En même temps, nous découvrons un aspect qui passionne vraiment Peire: la réalité de ce qui est peint et la mé-
taphysique de l’imagination au sein de cette réalité. Ceci se rattache parfaitement à la vision artistique de Peire 
au cours de ces années-là, comme il ressort d’un entretien avec Gérard Xuriguera en 1976: 

« Vers 1951-1952 ma peinture est devenue “métaphysique”. Certains critiques lui ont don-
né le nom de “congolaise” mais cette période avait déjà commencé avant mon séjour en 
Afrique. Elle s’est développée à Tenerife et ensuite en Belgique. À partir de 1951, mon 
évolution s’est effectuée peu à peu, chaque toile appelant la suivante. Je crois que dès 1956 
on peut souligner dans ma démarche une tendance “métaphysique abstraite”162. »

Dans le même temps, Peire avait souligné dix ans auparavant, dans une interview avec Ludo Bekkers, l’impor-
tance de sa toile La Famille Godderis dans son cheminement vers l’abstraction, relativisant ainsi l’impact du 
Congo belge sur ce processus. Selon l’artiste, l’année 1951 pèse en fait autant sur le plan du principe formel 
que la période au Congo belge (1952-1953).

« [L.B.:] Le Congo a-t-il laissé une empreinte? Les figures de femmes noires, par exemple, ont 
quand même influencé la structure de votre travail. 
[L.P.:] Je ne crois pas. Dans un tableau comme La Famille Godderis, qui a été réalisé avant 
que je n’aille au Congo, une simplification est déjà perceptible, un détachement du sujet. 

158 Bekkers 1966, p. 1069.
159 Bekkers 1966, p. 1069. 
160 Noms des enfants: Jim (l’aîné); Reggie (le cadet). Ces informations viennent de l’historien de l’art Henk Van Nieuwenhove (rédacteur 

final et coordinateur culturel d’Artsenkrant), en visite à la Fondation Jenny & Luc Peire à Knokke le 01.04.2017, qui les a données à 
Marc Peire. Les parents d’Henk Van Nieuwenhove étaient amis avec Jack Godderis et sa famille. Le père a également prononcé l’éloge 
funèbre de Jack Godderis lors des funérailles de celui-ci.

161 « En 1943 il [Jack Godderis] avait épousé Mia Janssens, une camarade de l’Institut, et bientôt il s’était installé à Zoersel, où il n’a plus 
guère rien fait que peindre. » (Van Hoogenbemt 1961, p. 9).

162 Xuriguera 1976, p. 154.
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Ces figures auraient pu conduire à une sorte de stylisation tout aussi bien que les figures 
congolaises. Ces dernières n’étaient qu’une forme que j’ai reprise dans mon travail parce 
que je l’avais devant moi. En outre, je ne crois pas avoir jamais introduit une figure typi-
quement congolaise dans mes tableaux, mais bien le rythme, ou la forme générale de ces 
figures163. »

À partir de 1951, l’artiste joue avec la métaphore de la toile peinte et du modèle dans l’atelier. Il expérimente 
les strates de l’imagination, la double imagination, l’imagination dans l’imagination. Concrètement, dans La 
Famille Godderis: l’interaction et l’interférence du tableau dans le tableau, du modèle et du modèle peint sur la 
toile dans l’atelier sur la toile réelle. 
Peire représente madame Godderis en tant que modèle de son mari et en même temps telle que son mari, 
peintre post-expressionniste, l’a portraiturée sur la toile (dont le revers est visible sur la toile de Peire). Peire l’extrait 
littéralement du support pour lui conférer une place dominante dans la moitié droite de sa propre toile. C’est 
ce qu’expliquent l’ « encadrement » marqué de la femme par le châssis (le revers du tableau), la présence du 
chevalet derrière elle, le regard pénétrant, saisissant, des yeux en amande disposés de face, fortement accentués 
sous d’épais sourcils noirs, et les couleurs métaphysiques frappantes par lesquelles elle se distingue manifestement 
des autres membres de la famille dans l’intérieur. Modèle et modèle peint se confondent et s’unissent ici. Dans 
ce contexte et en raison de sa position imposante – au premier plan et de face – et de son traitement « ex-
pressionniste », Madame Godderis devient « painting within a painting » et représente la solution quelque peu 
énigmatique mais géniale inventée par Peire pour rendre « l’imagination dans l’imagination »164.
Le mari peintre a achevé son œuvre et détourne le regard de la toile. Il semble dire à chacun de ses fils: « Voilà 
comment j’ai peint votre mère » ou « Voilà votre mère »165. Jim (à l’extrême gauche) contemple le résultat sur 
la toile de son père. Reggie étudie sa mère au premier plan de la toile de Peire, telle qu’elle est présentée au 
spectateur en dehors du tableau. 
Cette méta-stratification se reflète dans la structure en diptyque de la toile. À gauche: l’imagination de Peire, à 
droite: l’imagination de Peire dans l’imagination. Au cours de cette même année 1951, Peire expérimente aussi 
ce procédé dans la toile Prof. M. Van Houtryve (CR 454). Peire fait le portrait de son cousin devant son portrait de 
profil (« tableau dans le tableau »)166. La tête orientée de face, en direction du spectateur (sur un torse de profil), est 
reliée et agglomérée à son propre profil du visage sur le tableau au centre de la toile proprement dite. Cette œuvre 
aussi trahit une structure dichotomique. À gauche le visage de face, à droite le portrait peint de profil du modèle vu 
de face. Marcel Duchateau décrit la toile à juste titre comme une « solution très originale et élégante » au « problème 
de la combinaison de la représentation de face et de profil167 ». Cette œuvre peut être considérée comme une 
paraphrase thématique et formellement réfléchie de la petite œuvre peinte de 1950 Tableau et Modèle (CR 426).

Conclusion
L’analyse a montré que la toile La Famille Godderis doit sa force au rapport parfait entre imagination icono-
graphique dans la méta-stratification et stylisation dans une configuration constructive équilibrée. Ces derniers 
éléments proviennent de la confrontation de Peire avec l’art du passé et de son expérience concrète de la 
technique al fresco. 
La Famille Godderis, un portrait de famille dans un intérieur d’atelier, renferme les éléments et ingrédients essen-
tiels à la suite de l’évolution de Peire vers l’abstraction métaphysique, laquelle le conduira ultérieurement à un 
verticalisme spatial168 intuitif. 

163 Bekkers 1966, p. 1068. L’être humain reste certes le thème formel principalement développé par Peire dans ses œuvres à partir de la 
période du Congo belge et de Tenerife (1952-1953). Outre l’être humain, Peire prendra néanmoins aussi d’autres points de départ pour 
son exploration formelle, structurelle et spatiale. Quelques exemples: l’arbre (De baobabs / L’Arbre à pain, 1952, CR 501), le rocher (La 
Roca Negra, 1953, CR 570), la forme du vase (bouteille) et la porte (De gele deur / La porte jaune, 1953, CR 571), la bouteille (carafe) 
et le bol (La escudilla, 1953, CR 550; Stilleven / Nature morte 1954, CR 603), la bouteille (Las botellas, 1953, CR 561; De flessen / 
La bouteille 1954, CR 588), la table (De tafel / La table, 1953, CR 582; Witte tafel / Table blanche, 1954, CR 596), l’échelle (Tables 
et échelle, 1953, CR 543; La escalera, 1953, CR 562), la brouette (Kruiwagens / Brouettes, 1952, CR 524), le chevalet de peintre 
(Het model / Le modèle, 1953, CR 542; Chevalet jaune, 1953, CR 566; Ariel, 1955, CR 629), le chevalet sur lequel se trouve un 
tableau (Het zwart schilderij / Le tableau noir 1953, CR 560; Synthesis, 1953, CR 574), le projecteur rond sur pied (Les Réflecteurs, 
1954, CR 591), le signal lumineux circulaire sur pied (Signaux, 1955, CR 637), la tour (West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale, 1958, 
CR 687), la forme sculptée perforée (Pour Karin, 1954, CR 609; Espace-Menton, 1954, CR 610), le martin-pêcheur (Mwinda Mingi, 
1955, CR 626), la porte, la coulisse, le plancher (La Porte ouverte, 1954, CR 593), le mât et la voile (Étude Antibes, 1957, CR 684; 
Antibes, 1957, CR 685), l’architecture et la sculpture (Expo 58, 1958, CR 690; Brussels 58, 1958, CR 696).

164 Voir aussi supra. 
165 Une subtile référence aux paroles du Christ sur la croix: « Ecce mater tua » (évangile selon saint Jean 19:27).
166 Marcel Van Houtryve (Brugge 1916-2009) est le fils d’Elvire Peire (Brugge 1885-1971), sœur du père de Luc Peire, Alex.
167 Duchateau 1952, p. 26.
168 Peire applique simultanément et explicitement l’élément spatial avec l’horizontale comme ligne de référence pour la suggestion de 

l’espace et la structuration dans sa fresque Evocatie van Vlaanderen / Évocation de la Flandre de 1951. Voir supra. Dans sa toile 
La Famille Godderis, Peire n’applique pas encore explicitement cette suggestion spatiale de la profondeur.



69

Bibliographie
ALESBENE (Pubblicato da) (2012), http://curiositasufirenze.wordpress.com/2012/02/04/il-dipinto-miraco-
loso-della-santissima-annunziata-a-cafaggio/, Florence, 04.02.2012, consultation le 24.08.2013
BANDERA, Maria Cristina (Réd.) (2013), Giorgio Morandi. Une rétrospective (catalogue d’exposition), 
Silvana Editoriale, Milan / Bozar Books, Bruxelles (Palais des Beaux-Arts) 07.06 - 22.09.2013, 216 pp.
BEKKERS, Ludo (1966), « Gesprek met Luc Peire », in: Streven, 19e année, tome II, nos 11-12, Anvers, 
08-09.1966, pp. 1066-1073 
BEKKERS, Ludo & SIMONS, Ludo (1979), Curriculum. Luc Peire. Kunstschilder [texte émission BRT-TV2, Dienst 
Kunstzaken], tapuscrit (stencilé), Bruxelles, 26.10.1979, 21 pp. (Archives FJLP/MED79-1)
BRAET, Reginald (2005), Schriften van Driekoningen. Een geschiedenis van Beernem, zijn kastelen en de 
kunstweekends, De Windroos nv, Beernem, 2005, 368 pp.
BRION, Marcel (1958), Art abstrait, Éditions Albin Michel, Paris, 1958, 322 pp. (+ 4 pp excl.: Table des 
matières) 
CHILLMAN, James (Jr) (1948), Public Lectures. III Giotto and Modern Art, The Rice Institute pamphlet, v. 35, 
no. 3. Rice University studies; v. 35, no. 3, Houston (Tex.), 1948, pp. 41-63
http://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/62656/article_RIP353_part3.pdf?sequence=1, 
consultation le 16.05.2014
DELEVOY, Robert L. (1946), La Jeune Peinture Belge, Éditions Formes, Paris-Bruxelles, 1946, 222 pp.
DESHAIRS, Léon (Éd.) (1932), L’art des origines à nos jours (tome premier), Librairie Larousse, Paris, 1932. 
Préface: Paul Léon, 424 pp. 
DESROCHES NOBLECOURT, Christiane & DONADONI, Sergio (1969), La Vallée des Rois en Égypte. 
Tombeau de Séthi 1er, Chefs-d’œuvre de l’art / L’art ornemental, n° 3, Hachette – Fabbri – Skira, 
Paris-Genève-Milan, 1969, 40 pp.
DUCHATEAU, Marcel (1952), « Luc Peire », in: Drie Vlaamse schilders (Denijs Peeters, Réd.), Artistenfonds 
Rockoxhuis, Anvers, 1952, pp. 19-27 (+ ill. XI-XX)
FONTIER, Jaak (1961), « Luc Peire 1951-1961: Geestelijke doorlichting en poëtische verfijning », in: 
De Vlaamse Gids, 45e année, n° 11, Bruxelles, 11.1961, pp. 742-750
FONTIER, Jaak (1973), « In gesprek met Luc Peire », in: De Vlaamse Gids, 57e année, n° 3, Anvers, 
03.1973, pp. 30-39
FONTIER, Jaak (2005), « The Painting of Luc Peire. An Analysis », in: PEIRE, Marc & SOETAERT, Els, Luc Peire. 
Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo, Tielt, 2005, pp. 42-77 (E) / pp. 330-336 (F) / pp. 356-
363 (N)
GEIRLANDT, Karel J. (Éd.), MERTENS, Phil, DYPRÉAU, Jean & VAN MULDERS, Wim (1983), Kunst in België na 
1945, Mercatorfonds, Anvers, 1983/2001, 448 pp.
HOOZEE, Robert & VERLEYSEN, Cathérine (2010), Gustave Van de Woestyne (catalogue d’exposition), 
Mercatorfonds, Bruxelles / Museum voor Schone Kunsten, Gand, 27.03 – 27.06.2010, 256 pp.
KAISER, Franz-W. (2008), « Muurschildering. Wall Painting », in: Wall Paintings 1+9/9+1 (catalogue d’expo-
sition), bkSM (beeldende kunst Strombeek/Mechelen), 12.10-14.12.2008, pp. 25-54
LONGHI, Roberto (2002), Piero della Francesca. Translation and Preface by David Tabbat. With an Intro-
duction by Keith Christiansen, Stanley Moss – Sheep Meadow Book, Riverdale-on-Hudson, New York, 2002, 
364 pp.
MICHIELS, Ivo (1954), « Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Luc Peire abstraheert verder », in: Het 
Handelsblad, Anvers, 12.10.1954
MICHIELS, Ivo (1955), « Monografieën over Belgische Kunst. Roger Avermaete over Luc Peire », in: Het 
Handelsblad, Anvers, 26.04.1955
MICHIELS, Ivo (1956), « Luc Peire. Lezing gehouden bij de opening van de Luc Peire-expositie in 'Het Atelier' 
te Deurne op 10 maart 1956 », in: de tafelronde, Anvers, 3e [sic] année, n° 2, Anvers, 05.1956, pp. 86-88
PEIRE, Marc (2005), « Luc Peire ‘Close-up’ », in: Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 3, 3e année, 
Knokke-Dorp, 07.2005, pp. 9-12 
PEIRE, Marc (2016), Van wand naar ruimte. Onderzoek naar de invloed van het 'al fresco' op het werk van Luc 
Peire. Thèse présentée pour l’obtention du titre de Docteur en Histoire de l’Art, Universiteit Gent. Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte. Promoteur Prof. dr Steven Jacobs. University Press (Zelzate), Gand, 12.2016, 753 pp.
PEIRE, Marc (2018), « Luc Peire en de klassieke wereld / Luc Peire et la culture classique », in: Stichting/
Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 16, 16e année, Knokke-Dorp, 07.07.2018, pp. 4-33 (N) / pp. 34-52 (F)
PEIRE, Marc & SOETAERT, Els (2005), Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo, Tielt, 2005, 432 pp.
RUDLOFF, Diether (1989), Zillis. Die romanische Bilderdecke der Kirche St. Martin (« Mit einem Beitrag von 
Christoph Eggenberger »), Verlag Peter Heman, Bâle, 1989, 176 pp. 
RUPP, Horst F. (Hg.) (2015), Der Waltensburger Meister in seiner Zeit, Kunstverlag Josef Fink / Verlag Bündner 
Monatsblatt, Lindenberg i. Allgäu / Chur, 2015, 192 pp.



70

VAN DE VOORDE, Urbain (1952), « Jack Godderis », in: Drie Vlaamse schilders (Denijs Peeters, Réd.), 
Artistenfonds Rockoxhuis, Anvers, 1952, pp. 10-18 (+ ill. I-X)
VAN JOLE, Marcel (1986), « Inleiding », in: Jack Godderis (catalogue d’exposition), Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anvers, 06.09 – 19.10.1986, pp. 4-35
VAN HOOF, Guido (1966), « Inleiding tot Luc Peire », in: De Standaard (De Standaard der Letteren), Bruxelles, 
03.09.1966
VAN HOOF, Guido (1985), « Vertikaal abstrakt. Luc Peire uitgepuurd », in: De Standaard (De Standaard der 
Letteren), Bruxelles, 13-14.04.1985, p. 3
VAN HOOGENBEMT, Albert (1961), Jack Godderis, Elsevier S.A. (pour le Ministère de l’éducation nationale 
et de la culture) (Monographies de l’art belge), Bruxelles, 1961, 40 pp. (ill. comprises)
WILDIERS, Max (1989), Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay, DNB/Uitgeverij 
Pelckmans, Kapellen, 1989, 344 pp.
WILDIERS, Max (1995), De vijf vreugden van de geest. Religie-Wetenschap-Geschiedenis-Filosofie-Esthetica, 
Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1995, 182 pp. (« Esthetica der middeleeuwen », pp. 134-137)
WUIDAR, Léon (1992), « C'est dans un milieu très (…) », copie manuscrit (de Léon Wuidar), Knokke, 1992, 
15 pp.  [« Conversation » (Knokke, fin 1992) avec Léon Wuidar pour les Éditions Tandem (Gerpinnes) sous le 
titre Luc Peire. Conversation avec Léon Wuidar. Inédit] (Archives FJLP/TLP92-2)
XURIGUERA, Gérard (1976), Luc Peire, Carmen Martinez éditions, Paris, 1976, 192 pp.
--------------------------------------------
Lettre de Luc Peire [Rome, 27.11.1947] à Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis à Anvers: P2765/B n° 47.135/11)
Lettre de Luc Peire [Knokke, 02.04.1948] à Jozef Muls (AMVC-Letterenhuis à Anvers: P2765/B n° 47.135/9)
--------------------------------------------
E-Mail de Françoise van Outryve d’Ydewalle à Marc Peire, mardi 30 octobre 2018 13:11, Objet: RE: Hubert 
d'Ydewalle - Jack Godderis
-------------------------------------------
https://www.artprice.com/artist/11560/jack-godderis/painting/14802042/portrait-de-femme#!#login_modal
http://www.askart.com/artist/Jack_Godderis/11035182/Jack_Godderis.aspx

MODERNE SCULPTUREN IN DE STICHTING JENNY & LUC PEIRE
ZOMER 2019

Marc Peire

In de Stichting Jenny & Luc Peire worden tijdens de zomertentoonstelling 2019 
sculpturen van Belgische generatiegenoten van Luc Peire gepresenteerd uit de 
collecties van Maurice Verbaet en van FIBAC. 
Met werk van Willy Anthoons (1911-1982), Jacques Moeschal (1913-2004), Ferdinand 
Vonck (1921-2010) en van André Willequet (1921-1998) wordt de artistieke 
tijdsgeest van Luc Peire verbredend geïllustreerd en geflankeerd. Ook (de jongere) 
Mark Verstockt (1930-2014) krijgt een plaats.
In het atelier en de bungalow zijn sculpturen uit de eigen collectie van Luc Peire 
te zien, van vrienden-kunstenaars zoals Natalino Andolfatto (1933), Marta Colvin 
(1907-1995), Harold Cousins (1916- 1992), Josep María Subirachs (1927-2014) en 
Ferdinand Vonck. Voor de tuin van Luc Peire realiseerde Subirachs in 1954 zijn 
eerste sculptuur in gewapend beton, La doña de Putifar. De Bijbelse vrouw behoudt 
er haar permanente plaats.

De samenwerking met Karel N. Elno voor de spraakmakende tentoonstelling vormen van heden / esthétique 
d’aujourd’hui in het gemeentelijk Casino van Knokke in 1957, bracht Luc Peire – als kunstenaar-curator – in 
contact met tal van nationale en internationale artistieke tijdgenoten. Voor deze expo waar vrije en toegepaste 
kunsten in een hechte relatie gepresenteerd werden, selecteerden Elno en Peire sculpturaal werk van Willy 
Anthoons, André Bloc, Pol Bury, Harold Cousins, Reinhoud D’Haese, Etienne Hajdu, Robert Jacobsen, Frans 
Lamberechts, Antoine Pevsner en Ferdinand Vonck.
Willy Anthoons was er ‘kinetisch’ vertegenwoordigd met Spatio mobile in aluminium (100 x 60 cm) uit 
1955. Door zijn contacten met de Parijse kunstwereld en mede onder invloed van het kubisme was de kunste-
naar geëvolueerd naar solide verticale composities die er gingen uitzien als totems.
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Willy Anthoons, Vive flamme n° 1 (1963, pernambukhout, 105 x 18 x 15 cm, mauriceverbaetcollection)
Foto: Maurice Verbaet Center

Zoals de verticalen van Luc Peire accentueren ze de expressie van het spirituele verlangen van de mens. En 
ook zoals Peire benadrukt Anthoons in zijn kunst de oppositie van en de dialoog tussen het volle en het lege 
(het holle, de leemte). “Zijn sculptuur bevrijdt zich uit de massa via leemtes, zachtjesaan opengemaakt.”, schrijft 
Marcel Daloze.169 

Van Ferdinand Vonck was te Knokke een Compositie in aluminium uit 1957 te zien (180 x 45 x 45 cm). 
De (te) bescheiden kunstenaar was na WO II een van de weinige artiesten in West-Vlaanderen die sterk in de 
mogelijkheden van de niet-figuratieve kunst geloofde en die alle aspecten ervan wilde uitproberen. 

Ferdinand Vonck
Links: Constructie in metaal 1957 (hoogte 206 cm, collectie FIBAC); links van het beeld hangt een doek van Luc Peire: 

Lubumbashi (1955, olieverf op doek, 65 x 81 cm, CR 617, collectie FIBAC). Foto: MP
Rechts: Constructie in aluminium 1958 (hoogte 100 cm) (collectie FIBAC). Foto: FIBAC

Aanvankelijk realiseerde de kunstenaar sculpturen in de vorm van reliëfs in polychroom hout. Nadien ging hij 
over naar zuiver ruimtelijke vormen in metaal en brons. Zijn verticale constructies zijn ritmisch en elegant-construc-
tief opgevat en vertonen hierin een sterke affiniteit met het verticalisme van Luc Peire, met wie hij goed bevriend 
was. De met lijn en cirkel geabstraheerde menselijke figuur van Luc Peire uit de jaren ‘50 vinden we subtiel 
sculpturaal geïntegreerd, als een rode draad terug in Voncks werk.
In 1958 was Voncks Constructie in aluminium (1958, hoogte 100 cm), vandaag tentoongesteld in de Stichting 
Jenny & Luc Peire te Knokke, te zien op de Wereldtentoonstelling te Brussel.

169 Daloze 2012, p. 122 (N).



72

Zoals Willy Anthoons werd ook André Willequet beïnvloed door het kubisme.

André Willequet
Links: Oiseau (1958, Franse steen, 24 x 51 x 22 cm, mauriceverbaetcollection. Foto: Maurice Verbaet Center 

Rechts: Le fruit (1960, steen, 71 x 30 x 30 cm, mauriceverbaetcollection. Foto: Maurice Verbaet Center

Met het grootste respect voor de typische eigenschappen van de aangewende materialen – een lange periode 
werd de voorkeur gegeven aan de steen – werkt Willequet zijn sculpturen monolithisch uit tot solide vaste vor-
men in combinatie met een tactiele subtiele oppervlaktebehandeling. Vanuit de realiteit en de aardse materie 
laat de kunstenaar het beeld groeien tot een eenvoudige abstractie met spiritueel geladen symboliek. Zoals bij 
Anthoons weert Willequet het detail en de analyse ten voordele van de vormsynthese. Dit principe hanteert Luc 
Peire trouwens ook – maar dan als schilder – binnen zijn evolutie van figuratief over stilerend en abstraherend 
naar abstract. 

Voor zijn monumentale, architectonische sculpturen inspireert Jacques Moeschal zich op vooruitgang en 
techniek. Uitgevoerd in aluminium, staal en beton, vormen ze geometrisch-abstracte bakens langs de weg en in 
het landschap. In 1968 bewonderde Luc Peire de kunst van Moeschal in Mexico City en ontmoette de kunste-
naar daar ter plaatse. Een foto uit het archief van Luc Peire getuigt hiervan. 

   

Links: 1968. Mexico City. Ruta de la Amistad met de monumentale sculptuur Signal de Mexico (‘Zonneschijf ‘) van Jacques 
Moeschal in aanbouw. Uiterst rechts Jacques Moeschal met naast hem Luc Peire. Foto: Jenny Peire (fotoarchief SJLP). 

Rechts: Jacques Moeschal, A louis (s.d., brons met natuurlijke patina, 201,5 x 29,5 x 29,5 cm, mauriceverbaetcollection. 
Foto: Maurice Verbaet Center.
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Even de context en de aanleiding.
Door de inzet en het steunend advies van Mathias Goeritz kon Luc Peire in 1968 op uitnodiging van het inrich-
tend comité van het cultureel programma van de 19de Olympiade te Mexico en van de Universidad Nacional 
Autónoma van Mexico zijn tweede spiegel-environment Ambiente Mexico 68 realiseren voor de tentoonstelling 
‘De Verovering van de Ruimte’. Vanaf half juli tot 13 oktober 1968 verblijft Peire in Mexico City en werkt er in 
het Museum van Wetenschappen en Kunst van de Universiteit aan de graphiewanden van zijn Ambiente Mexico 
68. Samen met zijn echtgenote Jenny bezocht Luc Peire tijdens dit verblijf er ook de internationale beeldenroute 
Ruta de la Amistad, waar ze Jacques Moeschal ontmoetten tijdens de opbouw van zijn monumentale constructie 
Signal de Mexico (‘Zonneschijf’) voor dit project. Deze (17 kilometer lange) beeldenroute - een idee van Mathias 
Goeritz - leidde naar het dorp van de Olympische spelen.170

Met Mark Verstockt maken we kennis met de jongere visie op minimaliseren en reduceren binnen de ruim-
telijke kunst. Verstockts twee- en driedimensionaal werk kristalliseert zich rond een mathematisch vocabularium 
met de primaire (‘essentiële’) vormen (cirkel, driehoek, vierkant) en aanverwante ruimtefiguren (zoals de kubus) 
als formele bases. 

   

Links: Luc Peire, Maquette I voor spiegel-environment 
(vermoedelijk 1966, spiegels, hout, synthetische verf op formica, lijm, 11,5 x 12,5 x 16,5 cm, IMP 1311, collectie SJLP. 

Restauratie: Hein Soetaert 08-10.2017). Foto: MP
Midden: Mark Verstockt, Kubus (ca. 1980, carrara marmer en verchroomd staal, 27 x 27 x 27 cm, collectie FIBAC). 

Foto: FIBAC
Rechts: Jesús Rafael Soto, Le cube de Florence (2002, plexiglas, 20 x 20 x 20 cm, collectie Jos Knaepen (JK 46), 

Koning Boudewijnstichting – Fondation Roi Baudouin). Foto: KBS – FRB 

Aldus lieert zijn kunst zich sterk aan de applicatie van de geometrische vorm, soms in relatie met verrassende 
contrasterende materialencombinaties. Niettemin primeert de structuur. Voor Verstockt blijft geometrie namelijk 
secundair ten opzichte van het structurele. En dit verbindt hem in zekere mate met Luc Peire. Ook in het werk 
van Peire blijft structuur primordiaal, zij het niet op zich, maar functioneel, en niet gebaseerd op geometrisch 
onderzoek en minimalistische reductie, maar op zuivere intuïtie en op een natuurlijk aanvoelen van evenwicht 
binnen een ritmisch gevarieerd spanningsveld. 
De tot een hoogtepunt gevoerde internal-dimensie van Peires kunst (“inwardly directed and self-contained”), 
zoals de spiegel-environments (en de maquettes hiervoor), laat zich in geen enkel opzicht vergelijken met het 
external-karakter van Verstockts minimalistische Kubus-constructies171, die zich presenteren als ‘fysische objecten’ 
an sich, niet als medium of als beeldende vertaling van een idee binnen een associatieve, symbolische en 
illusionistische context. 
Wanneer we het environment-‘medium’ van Peire en het eenduidig ‘object’ van Verstockt vergelijken met Le 
cube de Florence (2002) van Jesús Rafael Soto, dan stellen we vast dat de Venezolaanse kunstenaar zijn 
plexi-kunstwerk ingenieus structureel vooral afstemt op optisch effect, visuele illusie en ‘trompe-l’oeil’ via een 
virtuoos wisselspel tussen gelaagde kleurvlakken, transparante inkijk en spiegeling, volkomen afhankelijk van 
het gezichtspunt van de beschouwer. Soto’s kubus wordt aldus een eigenzinnig optisch ‘experiment’ van exter-
nal-kunst en onderscheidt zich, zoals het object van Verstockt, fundamenteel van het internal-karakter van Peires 

170 Roberts-Jones 2014; Brasseur 2015, p. 133.
171 In hoeverre Mark Verstockt voor de constructie van Kubus (ca. 1980, carrara marmer en verchroomd staal, 27 x 27 x 27 cm, collectie 

FIBAC) zich geïnspireerd heeft op het programma van mogelijkheden op het gebied van cubische constructies (ontwikkeld door het 
centrum voor cubische constructies (ccc), Heerlen), is niet bekend. Het compendium (de catalogus) verleent namelijk een compleet 
overzicht hierover met ontwerpen en prototypes. (zie Slothouber & Graatsma 1970).
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spiegelkamer waarin de mens zelf (de bezoeker) en de idee van de kunstenaar (vervat in zijn ‘verticalisme’) een 
‘illusoir oneindigheidsgevoel’ verkrijgen door middel van ‘spiegel-in-spiegel’-reflectie.

Zoals Luc Peire met architectuurintegraties, wil ook Verstockt met harmonische monumentale kunst in de urbane 
omgeving bijdragen tot een reflectie van orde midden menselijke chaos.  
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SCULPTURES MODERNES À LA FONDATION JENNY & LUC PEIRE
ÉTÉ 2019

Marc Peire
traduction: Catherine Warnant

Durant l’exposition d’été 2019, des sculptures d’artistes belges de la génération de 
Luc Peire provenant des collections de Maurice Verbaet et du FIBAC sont présentées 
dans le jardin et à l’intérieur du nouveau bâtiment de la Fondation Jenny & Luc Peire. 
Avec les œuvres de Willy Anthoons (1911-1982), Jacques Moeschal (1913-2004), 
Ferdinand Vonck (1921-2010) et André Willequet (1921-1998), l’esprit artistique 
de l’époque de Luc Peire est illustré et situé dans une perspective élargie. Mark 
Verstockt (plus jeune, 1930-2014) trouve également une place dans l’exposition. 
Dans l’atelier et le bungalow, ce sont des sculptures de la propre collection de 
Luc Peire qui sont à l’honneur, réalisées par des amis artistes comme Natalino 
Andolfatto (1933), Marta Colvin (1907-1995), Harold Cousins (1916-1992), Josep 
María Subirachs (1927-2014) et Ferdinand Vonck. En 1954, Subirachs a réalisé pour 
le jardin de Luc Peire sa première sculpture en béton armé, La doña de Putifar. Ce 
personnage biblique y tient une place permanente.
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La collaboration avec Karel N. Elno pour l’exposition retentissante vormen van heden / esthétique d’aujourd’hui 
au Casino de Knokke en 1957 a mis Luc Peire – en sa qualité d’artiste-commissaire – en contact avec des 
tas d’artistes de sa génération, belges et étrangers. Pour cette expo où arts libéraux et arts appliqués étaient 
présentés en connexion étroite les uns avec les autres, Elno et Peire avaient sélectionné des œuvres sculpturales 
de Willy Anthoons, André Bloc, Pol Bury, Harold Cousins, Reinhoud D’Haese, Etienne Hajdu, Robert Jacobsen, 
Frans Lamberechts, Antoine Pevsner et Ferdinand Vonck.
Willy Anthoons y était représenté « dynamiquement » par son Spatio mobile en aluminium (100 x 60 cm) de 
1955. Par ses contacts avec le monde de l’art parisien et sous l’influence notamment du cubisme, l’artiste avait 
évolué vers des compositions verticales solides qui allaient ressembler à des totems.
Comme les verticales de Luc Peire, elles accentuent l’expression de l’aspiration spirituelle de l’homme. Et comme 
Peire également, Anthoons souligne dans son art l’opposition et le dialogue entre le plein et le vide. « Sa sculpture 
s’affranchit ainsi de la masse par des béances, des percements pleins de douceur », écrit Marcel Daloze172. 

Une Composition en aluminium de 1957 (180 x 45 x 45 cm) de Ferdinand Vonck était également visible 
à Knokke. L’artiste (trop) modeste fut après la Deuxième Guerre mondiale un des rares artistes de Flandre-Occi-
dentale à croire énormément aux possibilités de l’art non figuratif et à vouloir en expérimenter tous les aspects. 
Au départ, l’artiste réalisait des sculptures ayant la forme de reliefs en bois polychrome. Il est ensuite passé à 
des formes purement spatiales en métal et en bronze. Ses constructions verticales, conçues de façon rythmique 
et élégamment constructive, présentent une forte affinité avec le verticalisme de Luc Peire, avec qui il s’était lié 
d’amitié. La figure humaine des années 50 de Luc Peire, abstraite à l’aide de la ligne et du cercle, se retrouve, 
subtilement intégrée sculpturalement, comme un fil rouge, dans l’œuvre de Vonck. 
En 1958, la Construction en aluminium (1958, hauteur 100 cm), aujourd’hui exposée à la Fondation Jenny & 
Luc Peire à Knokke, était visible à l’Exposition universelle de Bruxelles.

Comme Willy Anthoons, André Willequet a lui aussi été fortement influencé par le cubisme.
Dans le plus grand respect des propriétés caractéristiques des matériaux utilisés – avec pendant longtemps une 
prédilection pour la pierre –, Willequet élabore ses sculptures de façon monolithique, en faisant des formes 
solides fixes, en combinaison avec un traitement tactile subtil de la surface. Au départ de la réalité et de la ma-
tière terrestre, l’artiste fait évoluer la sculpture vers une simple abstraction à charge spirituelle symbolique. Comme 
chez Anthoons, Willequet rejette le détail et l’analyse au profit de la synthèse de la forme. Luc Peire applique 
d’ailleurs lui aussi ce principe – mais en tant que peintre – dans son évolution du figuratif à l’abstrait en passant 
par la stylisation et la schématisation. 

Pour ses sculptures architectoniques monumentales, Jacques Moeschal s’inspire du progrès et de la tech-
nique. Exécutées en aluminium, en acier et en béton, elles constituent des balises géométriques abstraites le long 
de la route et dans le paysage. En 1968, Luc Peire a admiré l’art de Moeschal à Mexico City et il a rencontré 
l’artiste sur place. Une photo des archives de Luc Peire en témoigne. 
Quelques mots sur le contexte et les circonstances.
Grâce à l’enthousiasme, aux conseils et au soutien de Mathias Goeritz, Luc Peire fut invité en 1968 par le comité 
organisateur du programme culturel de la 19e Olympiade de Mexico et par l’Universidad Nacional Autónoma 
de Mexico à réaliser son deuxième environnement-miroir Ambiente Mexico 68 pour l’exposition « La Conquête 
de l’Espace ». De la mi-juillet au 13 octobre 1968, Peire séjourne à Mexico City et travaille au Musée des 
Sciences et des Arts de l’Université à la réalisation des parois-graphies de son Ambiente Mexico 68. Pendant ce 
séjour, Luc Peire visite également en compagnie de son épouse le parcours international de sculptures Ruta de la 
Amistad, où ils rencontrent Jacques Moeschal en train d’édifier sa construction monumentale Signal de Mexico 
(« Disque solaire ») pour ce projet. Ce parcours de sculptures (de 17 kilomètres de long) – une idée de Mathias 
Goeritz – conduisait au village des Jeux Olympiques173.

Avec Mark Verstockt, nous découvrons la vision plus récente de la minimalisation et de la réduction dans 
l’art spatial. Les œuvres bi- et tri-dimensionnelles de Verstockt se cristallisent autour d’un vocabulaire mathématique 
avec comme bases formelles les formes primaires (« essentielles ») que sont le cercle, le triangle et le carré, et des 
figures spatiales apparentées comme le cube. 
Son art s’attache ainsi fortement à l’application de la forme géométrique, parfois en relation avec d’étonnantes 
combinaisons de matériaux contrastés. Il n’empêche que la structure prime. Pour Verstockt, la géométrie demeure 
en effet secondaire par rapport à l’aspect structurel. Et ceci le relie dans une certaine mesure à Luc Peire. Dans 
l’œuvre de Peire, la structure reste aussi primordiale, peut-être pas en soi, mais fonctionnellement, et non pas 
basée sur l’étude géométrique et la réduction minimaliste, mais bien sur l’intuition à l’état pur et sur une perception 

172 Daloze 2012, p. 123 (F).
173 Roberts-Jones 2014; Brasseur 2015, p. 133.
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naturelle d’équilibre au sein d’une zone de tension rythmiquement variée.
La dimension interne portée à son paroxysme dans l’art de Peire (« inwardly directed and self-contained », un art 
tourné vers l’intérieur et autosuffisant), comme dans les environments-miroirs (et leurs maquettes), n’est en aucun 
point comparable au caractère externe des Kubus minimalistes de Verstockt,174 qui se présentent comme des 
« objets physiques » en soi, non comme un medium ou une traduction plastique d’une idée dans un contexte 
associatif, symbolique et illusionniste. 
Lorsque nous comparons le « medium » environment de Peire et l’ « objet » univoque de Verstockt avec Le cube 
de Florence (2002) de Jesús Rafael Soto, nous constatons que l’artiste vénézuélien axe surtout structurellement 
avec brio son œuvre d’art en plexi sur l’effet optique, l’illusion visuelle et le trompe-l’œil par le biais d’un jeu 
interactif virtuose entre plans de couleur stratifiés, transparence et reflet, entièrement en fonction du point de vue 
du spectateur. Le cube de Soto devient ainsi une « expérimentation » optique originale de l’art externe et se dis-
tingue, tout comme l’objet de Verstockt, fondamentalement du caractère interne de la pièce-miroir de Peire, dans 
laquelle l’être humain lui-même (le visiteur) et l’idée de l’artiste (contenue dans son « verticalisme ») acquièrent un 
« sentiment d’infini illusoire » au moyen d’une réflexion « miroir dans miroir ». 

À l’instar de Luc Peire avec ses intégrations architecturales, Verstockt veut aussi contribuer, avec un art monumental 
harmonieux dans l’environnement urbain, à refléter l’ordre au milieu du chaos humain.  
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LUC PEIRE. CATALOGUE RAISONNÉ OF THE OIL PAINTINGS
 (Lannoo, Tielt, 2005)

Addenda & Errata 

In de jaarlijkse bulletins van Stichting Jenny & Luc Peire verschenen vanaf juli 
2006 tot en met juli 2015 de aanvullingen en correcties (Addenda & Errata) op het 
referentiewerk Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings.175 In de bulletins 
van 2016, 2017 en 2018 werd dit item weggelaten om in extenso plaats te laten 
voor essay en/of catalogus met betrekking tot de jaarlijkse zomertentoonstelling in 
de Stichting te Knokke. Vanaf 2019 wordt de draad weer opgenomen. Addenda & 
Errata wordt opnieuw een vaste rubriek in het jaarlijkse bulletin.

CR 33 Bruin zeegezicht / Marine - Brun

ILP 24 – 1935
Oil on canvas, 36 x 56 cm
Signed bottom right: Peire

CR 81a [Paard in stal] 

IMP 1943 – 1938?
Oil on canvas, 50 x 60 cm

175 PEIRE, Marc & SOETAERT, Els (2005), Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo,Tielt, 2005, 432 pp.

In de catalogus wordt dit doek niet afgebeeld. Het 
beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto van het 
werk. De bezitter kon niet worden getraceerd. Recen-
telijk onderzoek via familie van de kunstenaar bracht 
het werk aan het licht. 

Geschilderd verso ‘Landschap’ (1939, CR 95).
In het archief van de kunstenaar werden geen gege-
vens over deze schildering teruggevonden.
Het bestaan ervan werd gemeld door de bezitter van 
het doek CR 95. Stilistisch en thematisch leunt het 
werk sterk aan bij het doek ‘Paarden in stal’ (1938, 
CR 81). Vandaar de invoeging van het werk in de 
catalogus als nummer CR 81a.
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CR 95 Landschap

Landscape
ILP 59 – 1939
Oil on canvas, 50 x 60 cm
Signed bottom left: Peire 39

CR 153 Huishoudster / Ménagère

ILP 179 – 1943
Oil on canvas, 60 x 50 cm
Signed bottom left: Peire

In de catalogus wordt dit doek niet afgebeeld. Het beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto.
De bezitter kon niet worden getraceerd.
Het werk is in kleur afgebeeld in veilingcatalogi 2017-2018:  
04.04.2017, Uppsala Auktions Kammare (uppsalaauktion.se), Uppsala, lotnr. 593 [repro kleur] [‘Jeune menagère’] 
09.10.2017, Hôtel de Ventes Horta, Brussel, lotnr. 65 [repro kleur] ['Jeune ménagère'] 
20.10.2018, Les Ventes Ferraton - Damien Voglaire, Brussel, lotnr. 363 [repro kleur] [Ménagère] [1942] 
Op het houten chassis van het schilderij (verso) staat ‘Jeune ménagère’ geschreven door de kunstenaar. 
De kunstenaar betitelt het werk in zijn identificatieregister als ‘Huishoudster / Ménagère’.

In de catalogus wordt dit doek niet afgebeeld. Het 
beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto van het 
werk. De bezitter kon niet worden getraceerd. Recente-
lijk onderzoek via familie van de kunstenaar bracht het 
werk aan het licht. 
In het identificatieregister en andere archiefbronnen van 
de kunstenaar wordt het werk 1940 gedateerd. Op het 
doek zelf staat het jaar 39 [=1939].
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CR 155 Place Poulaert

ILP 178 – 1943
Oil on canvas, 50 x 60 cm
Signed bottom right: Peire 43

In de catalogus wordt dit doek niet afgebeeld. Het beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto. 
De bezitter kon niet worden getraceerd.
Het werk is in kleur afgebeeld in veilingcatalogi 2017-2018:   
04.04.2017, Uppsala Auktions Kammare (uppsalaauktion.se), Uppsala, lotnr. 591 [repro kleur] [‘Cyklist i stad’]
09.10.2017, Hôtel de Ventes Horta, Brussel, lotnr. 64 [repro kleur] [‘Promeneur à Bruxelles']
20.10.2018, Les Ventes Ferraton - Damien Voglaire, Brussel, lotnr. 362 [repro kleur] ['La Ville'] 

CR 244a [Park en Italiaans Palazzo]

IMP 1940 – 1947
Oil on hardboard, 28 x 35 cm
Signed bottom right: Peire 47

Het werk is niet vermeld en geregistreerd in de archieven van Luc Peire. De bezitster uit B-8730 Sint-Joris (Beernem) 
maakte het aan Marc Peire bekend in september 2016. Aanvang jaren ’50 had Luc Peire het schilderij aan haar 
vader geschonken. Luc Peire moet het gerealiseerd hebben tijdens zijn Italiaanse studiereis (1947-1948). Het 
wordt op deze basis geïdentificeerd en betiteld door Marc Peire en chronologisch geïntegreerd in de catalogus 
als CR 244a.
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CR 418a Nature Morte Rose

IMP 1947 – 1950? / (1953) 
Oil on paper on hardboard, 25,5 x 33 cm
Signed bottom left: Peire

Het werk was niet bekend en geregistreerd in de archieven van Luc Peire. Er was ook geen beeldmateriaal terugge-
vonden. Vermoedelijk behoort het tot de ‘stillevens’ (zonder verdere precisering of omschrijving) in niet-geïllustreerde ten-
toonstellingscatalogi tussen 1950-1954, opgelijst onder ‘Unidentified Titles’ in Peire Marc & Soetaert 2005, p. 313. 
Het werk werd aangeboden bij Veilinghuis De Vuyst (Lokeren) voor de veiling 172 van 02.03.2019 (lot 236). 
De Vuyst bezorgde de details over het werk en een foto. Verso is op de unalitplaat een niet-voorgedrukt etiket 
gekleefd met volgende gegevens door de kunstenaar zelf handgeschreven: “Nature Morte Rose” 1953. huile sur 
papier Marouflé sur Unalit / 25 x 34 par Luc PEIRE / atelier: de Judestraat 54 Knokke Belgium.
Naar onderwerp, stijl, compositie, kleurgebruik en op basis van het onlogisch aangewende perspectief is het 
schilderij sterk vergelijkbaar met ‘Stilleven met citroenen’ (CR 418) van 1950. Het jaartal opgegeven door de 
kunstenaar op het etiket is discutabel. Het is moeilijk aan te nemen dat Peire dit werk zou gerealiseerd hebben 
in 1953 tijdens zijn verblijf in Belgisch Congo of op Tenerife, zijn zogenaamde ‘blauwe periode’, waar for-
malisering en schematisering over het anekdotisch herkenbare domineren. Ook de locatiebepaling “atelier: de 
Judestraat 54 KNOKKE Belgium” stemt niet overeen met het jaartal, aangezien 1953 volledig ingenomen was 
met het verblijf van de kunstenaar in Belgisch Congo en op Tenerife.
Het wordt op deze basis van vergelijk en analyse geïdentificeerd door Marc Peire en chronologisch geïntegreerd 
in de catalogus als CR 418a.

CR 429 Twee figuren

Two figures
ILP 377 – 1950
Oil on paper (laid down), 32 x 28 cm
Signed bottom left: Peire

In de catalogus wordt dit werk niet afgebeeld. Het beeldarchief van Luc 
Peire bevatte geen foto. De bezitter kon ook niet worden getraceerd. 
In april 2019 zond de bezitter een foto met de gegevens over het 
werk door.
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CR 441a [Dame in kleed van Pruisisch blauw (schets)] 

IMP 1942 – 1951?
Oil on paper, 34 x 26 cm

Geschilderd verso ‘Corrida’ (1951, CR 442).
Op 03.08.2017ontdekt bij het vervangen van het kader van ‘Corrida’ (1951, CR 442). Op de randen is 
bruine kleefband aangebracht. Rechts boven is genoteerd: ‘2.500’ / ‘Corrida 30’. Dit heeft betrekking op het 
catalogusnummer 30 en de verkoopprijs van het werk ‘Corrida’ voor de tentoonstelling 51/2 S Antwerpen.

CR 442a [Mallorca] 

IMP 1944 – 1950-51
Oil on paper, 17,5 x 34 cm
Signed bottom right: Peire

Het werk is niet vermeld en geregistreerd in de archieven van Luc Peire. In 2016 maakte de bezitter het bekend 
aan de Stichting Jenny & Luc Peire. 
Op het schilderij zijn ronde structuren afgebeeld die overeenkomst vertonen met de prehistorische talaiots (ronde 
bouwsels) zoals deze in de prehistorische site van Capocorb Vell (Llucmayor, Mallorca).
Het werk is op deze iconografische basis gesitueerd, gedateerd en betiteld.176 Het werd (chronologisch) geïnte-
greerd in de catalogus als CR 442a.

176 Peire-Verbruggen & Peire Marc 2001, p. 51.
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CR 497a [Inlander / Congolees]
 
IMP 1945 – 1952
Oil on hardboard (triplex), 32 x 25 cm
Signed and dated bottom right with dedication: ‘Van harte aan Mr en Mme Schillings / Musengo 22-9-1952 / Peire’

 

Charles Schillings (1908-1989) was gewestbeheerder in de Kasai (Belgisch Congo) toen Jenny en Luc Peire in 
september 1952 bij hem (in Musengo) te gast waren. Charles Schillings introduceerde Luc Peire in de gebruiken 
en de kunst van de plaatselijke zwarte bevolking. 
"Eventjes terzijde. Mushenge is de verblijfplaats van Lukengo, de koning van Kasai met zijn vele vrouwen. We zijn hem 
gaan groeten tijdens een ‘weekend’-verblijf bij het hoofd van de post", schrijft Jenny Peire in De ateliers van Luc Peire.177

177 Peire-Verbruggen & Peire Marc 2001, p. 53.
 Het wachten op de audiëntie bij Lukengo legden Jenny en Luc Peire vast op film, met ook Charles Schillings in beeld. 
 De pellicules van de twee stille zwart-witfilms (samen 14’) die Jenny en Luc Peire in 1952 maakten van hun reis in Belgisch Congo, 

schonk Luc Peire in 1991 aan het toenmalig Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (nu AfricaMuseum). Ze worden er 
bewaard in de afdeling Etnografie (inv. nrs. 27/28) en werden op 05.10.1991 door Anne-Marie Bénézech geregistreerd:

 ‘Films de Mr. Luc PEIRE  N/B – Pas de Son – Pas de Générique. 
 Reis BA CONGO N° 1  1952: BAKUBA + DENGESE (Document interessant)
 Reis Ba Congo N° 2 1952: lulua + Divers Paysages’. 
 Een video- en een dvd-kopie van deze films worden bewaard in het filmarchief van Stichting Jenny & Luc Peire (VID52-3 & DVD2003-

1a/b). Verklarende teksten bij de films, zie Peire Marc 2003.

CR 450 Gamin arabe / Arabische Knaap

ILP 369 – 1951
Oil on paper, 27 X 13 cm
Signed bottom left: Peire 

In de catalogus wordt dit werkje niet afgebeeld. Het beeldarchief van Luc Peire 
bevatte geen foto. Ook de bezitter kon toen niet worden getraceerd. Het werkje 
maakte oorspronkelijk deel uit van de verzameling van Marcel Duchateau.   
Recent werd een kleurenreproductie teruggevonden in: JUWET, Willy (1983), 
Het Kind in de Kunst, (verzamelmap 3), Promo+Plus  - Arteco, Halle, 06.1983.
Hierin werk in losse reproducties van Léon Navez (Portret van Serge, nr. 13), 
Andrée Bosquet (Jong Meisje, nr. 14), Albert Van Dyck (Kaartspelertjes, 
nr. 15), Taf Wallet (Claude, nr. 16), Claude Lyr (Portret van Gabriël Espla, 
nr. 17), Luc Peire (Arabische knaap, nr. 18). 
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Kinderen van Charles Schillings brachten in augustus 2018 Marc Peire op de hoogte van het werk en leverden 
de nodige informatie en een foto. Luc Peire nam het schilderij niet op in zijn identificatieregister, noch in zijn 
kaartenbestand verzamelaars.
Op basis van datering (22.09.1952), locatie (Musengo, Belgisch Congo) en biografische studie werd het werk 
ingevoegd en genummerd (497a) binnen de Catalogue Raisonné.

Foto van echtpaar Charles Schillings te Musengo (Kasai) 
gemaakt door de Amerikaanse filmproducer Otto Lang, 
“die rond die periode ook thuis verbleef om plaatselijke 
locaties te zien onder begeleiding van mijn vader. Het 
betreft (volgens mijn broer) de film "La Sorcière blanche" 
/ ”White Witch Doctor” (1953).178 Weet wel dat 
de uiteindelijke versie van de film meer in studio's is 
opgenomen ....... oerwoud was zeker te gevaarlijk !!!” 
(citaat uit mail van Arlette Schillings, dochter van Charles 
Schillings, aan Marc Peire, 20.10.2018). Rechts aan de 
wand het schilderij (CR 497a) van Luc Peire.

CR 497b [Portret van Charles Schillings]
 
IMP 1946 – 1952
Oil on canvas, 40 x 30 cm
Signed bottem left: Peire

Charles Schillings (1908-1989) was gewestbeheerder in de Kasai 
(Belgisch Congo) toen Jenny en Luc Peire in september 1952 bij 
hem (in Musengo) te gast waren. Charles Schillings introduceerde 
Luc Peire in de gebruiken en de kunst van de plaatselijke zwarte 
bevolking. 
"Eventjes terzijde. Mushenge is de verblijfplaats van Lukengo, de 
koning van Kasai met zijn vele vrouwen. We zijn hem gaan groeten 
tijdens een ‘weekend’-verblijf bij het hoofd van de post", schrijft Jenny 
Peire in De ateliers van Luc Peire.179 
Kinderen van Charles Schillings brachten in augustus 2018 Marc 
Peire op de hoogte van het werk en leverden de nodige informatie 
en een foto. Luc Peire nam het werk niet op in zijn identificatieregister, 
noch in zijn kaartenbestand verzamelaars.
Op basis van de aangereikte informatie rond datering (1952) en 
locatie (Musengo, Belgisch Congo) en van de biografische studie 
werd het werk ingevoegd en genummerd (497b) binnen de Catalo-
gue Raisonné van de olieverfwerken.

178 Technicolor film van Henry Hathaway uit 1953 (20th Century Fox) met o.a. Susan Hayward en Robert Mitchum in de hoofdrollen. Het 
verhaal speelt zich af in Belgisch Congo anno1907.

179 Peire-Verbruggen & Peire Marc 2001, p. 53.
 Het wachten op de audiëntie bij Lukengo legden Jenny en Luc Peire vast op film, met ook Charles Schillings in beeld. 
 De pellicules van de twee stille zwart-witfilms (samen 14’) die Jenny en Luc Peire in 1952 maakten van hun reis in Belgisch Congo 

schonk Luc Peire in 1991 aan het toenmalig Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (nu AfricaMuseum). Ze worden er 
bewaard in de afdeling Etnografie (inv. nrs. 27/28) en werden op 05.10.1991 door Anne-Marie Bénézech geregistreerd:

 ‘Films de Mr. Luc PEIRE  N/B – Pas de Son – Pas de Générique. 
 Reis BA CONGO N° 1  1952: BAKUBA + DENGESE (Document interessant)
 Reis Ba Congo N° 2 1952: lulua + Divers Paysages’. 
 Een video- en een dvd-kopie van deze films worden bewaard in het filmarchief van Stichting Jenny & Luc Peire (VID52-3 & DVD2003-

1a/b). Verklarende teksten bij de films, zie Peire Marc 2003.
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CR 662 Etude I 

ILP 189 – 1957
Oil on paper, 24 x 31 cm
Signed bottom left: Peire

CR 668 Colonne Blanche

ILP 517 – 1957
Oil on canvas, 40 x 50 cm
Signed bottom centre: Peire

CR 716 Etude pour “GERIUM”

ILP 100 – 1959
Oil on paper, 24 x 31 cm

In de catalogus wordt de etude niet afgebeeld. Het 
beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto van het werk. De 
bezitter werd in 2016 getraceerd. Op de versozijde van de 
etude is het identificatie-etiket gekleefd.

In de catalogus wordt de etude niet afgebeeld. Het 
beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto van het werk. 
De bezitter, Galleria Michelangelo te Bergamo, werd in 
2018 via het internet getraceerd. 
Op de versozijde is het identificatie-etiket gekleefd. De titel 
op het identificatie-etiket: Etude pour “GERIUM”. 
Een ander etiket verso wijst erop dat het werkje, vermoedelijk 
buiten catalogus, gepresenteerd werd in Galleria Lorenzelli 
te Bergamo (expo 70/1 S).

In de catalogus wordt dit doek niet afgebeeld. Het 
beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto. De bezitter 
kon niet worden getraceerd. Het werk is in veiling 
gebracht bij Campo & Campo (Antwerpen – Berchem) 
op 19.04.2016, veiling 117, lotnr. 162 [repro kleur in 
de veilingcatalogus].
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CR 957 Les Petites Horizontales 

ILP 800 – 1965
Oil on hardboard, 20 x 22 cm

CR 1049 Gaycé

ILP 823 – 1969/1970
Oil on Canvas, 61 x 50 cm
Musée départemental de l'Oise, Beauvais [don en 2003, N° inventaire: 003.4.43]

In de catalogus wordt dit doek niet afgebeeld. Het beeldarchief 
van Luc Peire bevatte geen foto van het werk. De bezitter kon niet 
worden getraceerd.
In 1970 schonk Luc Peire het werk aan Maurice Allemand.180 In 
2003 werd het doek geschonken aan Musée départemental de 
l'Oise, Beauvais.
In het identificatieregister van de kunstenaar staat het werk 1970 
gedateerd. Op het identificatie-etiket op het werk verso is 1969 
genoteerd. 
De museumfiche van het werk werd op 27.10.2016 door 
Véronique Wilczynski-Laurent van MUDO – Musée de L’Oise 
(Beauvais) naar het archief van de Stichting Jenny & Luc Peire door-
gestuurd.

180 Maurice Allemand (1906-1979), Frans kunsthistoricus en verzamelaar, was van 1947 tot 1967 conservator van Musée d'art et 
d'industrie te Saint-Étienne. Daarna werd hij hoofdinspecteur van création artistique in Frankrijk. Als museumconservator had hij 
de aandacht gericht op de moderne en hedendaagse kunst. De kunstcollectie van het echtpaar Yvonne (1909-2001) en Maurice 
Allemand bevindt zich in Musée départemental de L’Oise (Beauvais). Maurice Allemand schreef teksten over Luc Peire, onder andere 
in de catalogus van de solotentoonstelling Luc Peire. Peintures - estampes in Maison de la culture et des loisirs te Saint-Etienne 
(20.02 - 31.03.1975). Maurice Allemand was commissaris van deze tentoonstelling. 

De bezitter van dit werk was vóór oktober 2007 onbekend. 
De foto (scan) door de bezitter toegestuurd op 15 oktober 2007 
toont aan dat Luc Peire de geschreven informatie op de verkeerde 
zijde van het diaraam had aangebracht. Voortgaand op de 
originele gegevens en de dia (KB) van Luc Peire werd het werk aldus 
in spiegelbeeld gereproduceerd in de catalogus. Een rechtzetting 
(erratum) wordt op pagina 7 van Bulletin 6 (juli 2008) van de 
Stichting Jenny & Luc Peire gepubliceerd.
Een correcte afbeelding in de catalogus van Veiling 169 
(10.03.2018) van Veilinghuis De Vuyst (Lokeren) toont aan dat de 
afbeelding van ‘Les Petites Horizontales’ in de Catalogue Raisonné 
(2005) niet alleen in spiegelbeeld maar ook op kop staat. 

(Correcte positie)
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CR 1073 Methoné

ILP 847 – 1971
Oil on canvas, 73 x 100 cm

CR 1100 Etude Don Ruiz (191B)

IMP 1815 – 1972
Oil on board, 35 x 27 cm

CR 1142a Ontwerp voor serigrafie ‘Handy’ [ILP S 28 / M 50]181

IMP 1941 – 1975
Oil on paper, 47 x 47 cm

181 Zie Peire Marc 2017, p. 45.

Origineel ontwerp van Luc Peire uit de verzameling van Galerij Dobbelhoef 
(Kessel) in veiling gebracht bij Campo & Campo (Antwerpen – Berchem) 
op 19.04.2017, lotnr.177 [repro kleur in de veilingcatalogus]. Het werk 
was niet geregistreerd in de archieven van de kunstenaar. 

Het beeldarchief van Luc Peire bevatte verwarrende informatie 
betreffende betiteling en (mogelijke) overschildering van het 
doek Lucios (zie CR 1074 en CR 1093). Na vergelijkend 
bronnenonderzoek en bijkomende informatie is uiteindelijk 
vastgesteld dat afbeelding 1093 niet behoort bij Lucios (CR 
1093) maar bij Methoné (CR 1073).
Het werk Methoné is in kleur afgebeeld in de veilingcatalogus:
23.05.2016, Cornette de Saint Cyr, Bruxelles, lotnr. 352, cat. 
[Méthoné] 

In de catalogus wordt dit werk niet afgebeeld. Het beeldarchief van Luc Peire 
bevatte geen foto. De bezitter kon niet worden getraceerd. Pas in 2018 is de 
bezitter van het werk bekend. Hij bezorgde een foto van de studie.
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CR 1147 Andalou

ILP 904 – 1976
Oil on canvas, 50 x 40 cm

In de catalogus wordt dit doek niet afgebeeld. Het beeldarchief van Luc Peire bevatte geen foto. 
De bezitter kon niet worden getraceerd.
Het werk is in kleur afgebeeld in volgende veilingcatalogi:  
11.12.2017, Amberes, Antwerpen, veiling 159, lotnr. 116, cat. [+ repro kleur, Pl. VI]
03.06.2018, Pierre Bergé & Associés, Brussel, lotnr. 84, cat. [repro kleur]
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Tuin Atelier Luc Peire
Stichting Jenny & Luc Peire, Knokke, 12.2018

Drie kleibeeldjes (van 600 000) uit de land-art installatie 
Coming world remember me (CWRM) van Koen Vanmechelen 

(Provinciaal Domein De Palingbeek, B-8902 Ieper, 2018)

Configuratie: Hein Soetaert / Foto: MP, 14-15.12.2018

Luc Peire
Brugge 1916 – Parijs 1994

Medio Wereldoorlog I
Wanneer op Vlaamse velden

De Dood de levens maait
Drama’s zaait

Klinkt niettemin vreugd’ om nieuwe adem

De jongste zoon wordt kunstenaar
Gewapend met de verticale

Trekt vol hoop ten strijde
Gaat in rechte lijn de Dood te lijf

Betraant hiermee die vele jonge helden …

Marc Peire, 12.2018



Redactie en correctie: Marc Peire & Els Soetaert
Vertaling N ➝ F: Catherine Warnant
Technisch advies en restauratie: Hein Soetaert

Beeldmateriaal: Fotoarchief Stichting Jenny & Luc Peire, Knokke (SJLP/FJLP); beeldarchief Marc Peire, uit: 
PEIRE, Marc (2016), Van wand naar ruimte. Onderzoek naar de invloed van het 'al fresco' op het werk van Luc 
Peire. Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de Kunstwetenschappen, Universiteit 
Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Promotor Prof. dr. Steven Jacobs. University Press (Zelzate), Gent, 
12.2016.

Fotoverantwoording: http://www.askart.com, Bollaert & Moortgat; Campo & Campo (Antwerpen – 
Berchem); Cornette de Saint Cyr (Bruxelles); Matthias Desmet (Cel fotografie Stad Brugge); De Vuyst (veilinghuis, 
Lokeren); Johan De Wit; FIBAC; Fonds Knaepen; Galleria Michelangelo (Bergamo); Garth Hall; Koning 
Boudewijnstichting – Fondation Roi Baudouin (KBS – FRB); Otto Lang; Maurice Verbaet Center; Jean Mil; Musée 
de L’Oise (Beauvais); Luc Peire; Marc Peire (MP); Pierre Bergé & Associés (Bruxelles); Arlette Schillings; Els 
Soetaert; Uppsala Auktions Kammare (uppsalaauktion.se); Van de Wiele Auctions (Brugge); Luc Van Rafelghem.
Vermelding bibliografische bron.

Met dank aan Pierre Adler, Filips en Ingrid De Ferm, Luc De Vleminck, Fonds Knaepen, Tom Gerits, Johnny 
Grammens, Lut Knockaert, Koning Boudewijnstichting – Fondation Roi Baudouin (KBS – FRB), Julie Lenaerts, 
Jean Mil, Els Soetaert, Hein Soetaert, Myrthe Taghon, Annie Vandenbussche, Marcel Vanparys, Maurice 
Verbaet, Catherine Warnant, Caroline Witvoet-Rohden. 

Correcties en Addenda Bulletin 15 (2017): 
• p. 45: M 50 (ILP S 28) HANDY, 1975, Serigrafie. Aantal exemplaren: A à Z + (Addendum) 100 

exemplaren voor verzamelmap ‘Vlaamse kunst 1975’ (linnen doos, 67,5 x 99 cm) met losse bladen 
van 10 kleurzeefdrukken van Raoul De Keyser, Lismonde, Pol Mara, Jacques Neve, Luc Peire, Roger 
Raveel, Dan Van Severen, Guy Vandenbranden, Mark Verstockt, Roger Wittevrongel. Alle getekend 
in potlood en genummerd op 100. Dobbelhoef, Kessel, 1975. (info: Van de Wiele Auctions, 
Brugge, catalogus veiling 15.03.2019, lotnr. 458; Veilinghuis Carlo Bonte, Brugge, catalogus veiling 
27.03.2019, lotnr. 818)

• p. 66: G 87 DÉCOUPE, 1993, aluminiumplaat [1 plaque]
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L’artiste plasticien Luc Peire (°Bruges 1916 – †Paris 1994) est parti de l’expressionnisme (dans le sillage 
de son maître Gustave Van de Woestyne et de Constant Permeke) pour évoluer vers une formalisation linéaire 
logique dans les années 50, puis vers une représentation de l’homme en tant qu’être spirituel symbolisé par le 
mouvement vertical et situé dans un espace équilibré. Peire s’est ainsi fait connaître à l’échelle internationale 
comme le maître du verticalisme abstrait. Dans cette évolution, le dialogue artistique avec des personnalités 
comme Eduardo Westerdahl, Alberto Sartoris, Josep María Subirachs, Michel Seuphor, Leo Breuer, Henri Chopin 
et Mathias Goeritz a joué un rôle crucial.

Avec la « graphie » en blanc et noir comme forme d’expression artistique personnelle, Luc Peire a atteint l’essence 
de son verticalisme poussé. Il a appliqué ce modèle d’ « optical art » rythmé dans ses trois Environnements-miroirs 
(1967, 1968, 1973) où, poussant sa logique jusqu’à l’extrême, il a atteint le climax de sa recherche artistique: 
l’infini et l’espace. La volonté de Peire de collaborer avec d’autres artistes, architectes et urbanistes a débouché 
sur de nombreux projets d’intégration en Belgique et en France.

La carrière artistique de Luc Peire a suivi une trajectoire internationale, comme en témoigne l’épouse de l’artiste, 
Jenny Peire-Verbruggen, dans ses notes de journal Les ateliers de Luc Peire, publiées en 2001 à titre posthume 
par Ludion (Gand-Amsterdam) et annotées par Marc Peire.

En juillet 2003, L’Atelier Luc Peire - Fondation Jenny & Luc Peire a ouvert l’atelier de l’artiste situé à Knokke 
(Belgique) au public. 

L’Atelier Luc Peire – Fondation Jenny & Luc Peire, créé par testament par l’artiste lui-même, a pour 
but de faire connaître l’œuvre de Luc Peire à un public aussi large que possible et de préserver le milieu dans 
lequel il a vécu et travaillé.

La Fondation est située au 64 De Judestraat à B-8300 Knokke-Dorp, où elle dispose de l’atelier, du bungalow 
et du jardin de Jenny et Luc Peire. Elle y a aussi fait construire un nouveau bâtiment fonctionnel qui sert d’abri 
aux œuvres de Luc Peire, avec un petit espace d’exposition, le tout conçu par les architectes De Bruycker-
De Brock. Afin d’accueillir l’œuvre clé de Peire Environnement I - qui fait partie de la Collection de la Com-
munauté flamande –, le jardin a été agrandi et une « pièce en rez-de-jardin » a été conçue par le même duo 
d’architectes. Les archives de la Fondation rassemblent, en vue de leur conservation, toutes les données et toute 
la documentation concernant Luc Peire, son œuvre, son environnement artistique et familial.  

Le conseil d’administration de la Fondation se compose de: Anne ADRIAENS-PANNIER (docteur en histoire de 
l’art), Peter DE BRUYCKER (architecte), Filips DE FERM (Private Banker), Beatrijs DEMEESTER (historienne de l’art), 
Marc DUBOIS (architecte, professeur honoraire), Marc PEIRE (docteur en histoire de l’art), Eliane RAIGNAULT 
(ex-fonctionnaire d’ambassade), Romain Nicolas SCHUMANN (consultant en art), Patrick VAN HOESTENBERGHE 
(notaire honoraire).

De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
www.lucpeire.com

Couverture: 
Luc Peire, Noël 71, 1971, ‘gravure sur zinc, rehaussée’, 205 x 150 mm / 330 x 250 mm, GG 7. 
Photo: MP





Een kwarteeuw geleden overleed Luc Peire. De Stichting Jenny & Luc Peire wil met een bijzondere zomertentoon-
stelling in Knokke deze herdenking luister bijzetten. 
Werk van Luc Peire dialogeert met werk van kunstenaars uit de verzameling Jos Knaepen 
(Koning Boudewijnstichting): Josef Albers, Burgoyne Diller, Jean Fautrier, Sam Francis, George Grosz, Nigel 
Hall, Ron Kitaj, Henri Michaux, Joan Miró, Robert Motherwell, Ben Nicholson, Jesús Rafael Soto, John Zinsser. 
Marc Peire maakt van deze unieke gelegenheid gebruik om in een begeleidend essay de kunst van Luc Peire te 
confronteren met Zero, Minimal Art en te toetsen aan het ruimteconcept van Ben Nicholson.
Voor het eerst worden ook alle gelegenheidsgravures (klein formaat) van Luc Peire samen tentoon-
gesteld. Een complete geïllustreerde catalogus (opgenomen in dit bulletin) met essay begeleidt de bezoeker bij 
zijn ontdekking van deze artistieke kleinoden.
De drie spiegel-environments (Environnement I, Ambiente Mexico 68, Environment III) vormen fascinerende 
sleutelwerken binnen Peires evolutie naar oneindig en ruimtelijk verticalisme. Hoe vatte de kunstenaar initieel dit 
spiegelexperiment aan? Twee kleine environment-maquettes van Peire, recent gerestaureerd door Hein 
Soetaert, leveren op dit vlak interessante informatie en worden voor het eerst aan het publiek getoond. In een 
begeleidend essay wordt onderzocht hoe de configuraties van de graphiewanden in de environment-interieurs 
door Peire zijn bedacht en uitgewerkt. Door andere kunstdisciplines te betrekken, wil de kunstenaar de bezoeker 
van zijn spiegelruimte – Environnement I (1967) is opgesteld in de tuinkamer van de Stichting – een harmonische 
‘totaalervaring’ laten ondergaan. 
Aandacht ook voor La Famille Godderis, het meest besproken sleuteldoek van Luc Peire uit 1951, 
tentoongesteld in de bungalow. In een verklarende analyse gaat Marc Peire dieper in op de invloed van de 
al fresco-kunst en - techniek op het werk en op de verborgen metafysica, sterk gerelateerd aan de iconografie.
Ook de tuin van de Stichting wordt betrokken binnen het tentoonstellingsproject 2019. Er worden sculpturen 
van generatiegenoten van Luc Peire getoond uit de collecties van Maurice Verbaet en van FIBAC: 
Willy Anthoons, Jacques Moeschal, Ferdinand Vonck, André Willequet. Ook (de jongere) Mark Verstockt krijgt 
een plaats. Hiermee wordt de artistieke tijdsgeest rond Luc Peire verbredend geïllustreerd en geflankeerd. MP

Il y a un quart de siècle que Luc Peire est décédé. La Fondation Jenny & Luc Peire veut commémorer avec éclat 
cet anniversaire à travers une exposition d’été spéciale à Knokke. 
Les œuvres de Luc Peire dialoguent avec des œuvres d’artistes de la collection Jos Knaepen 
(Fondation Roi Baudouin): Josef Albers, Burgoyne Diller, Jean Fautrier, Sam Francis, George Grosz, Nigel Hall, 
Ron Kitaj, Henri Michaux, Joan Miró, Robert Motherwell, Ben Nicholson, Jesús Rafael Soto, John Zinsser. Marc 
Peire profite de cette occasion unique pour confronter, dans un essai accompagnant l’exposition, l’art de Luc 
Peire à Zero et au Minimal Art et pour le mesurer au concept d’espace de Ben Nicholson.
Pour la première fois, toutes les gravures de circonstance (de petit format) de Luc Peire sont égale-
ment exposées ensemble. Un catalogue illustré complet (repris dans le présent bulletin), accompagné d’un essai, 
guide le visiteur dans sa découverte de ces petits joyaux artistiques.
Les trois environments-miroirs (Environnement I, Ambiente Mexico 68, Environment III) constituent des 
œuvres clés fascinantes dans l’évolution de Peire vers le verticalisme infini et spatial. Comment l’artiste a-t-il 
entamé cette expérimentation des miroirs? Deux petites maquettes d’environments de Peire, récemment 
restaurées par Hein Soetaert, apportent des informations intéressantes sur la question et sont montrées pour la 
première fois au public. Un essai étudie en outre la façon dont les configurations des parois-graphies ont été 
conçues et développées par Peire dans les intérieurs des environments. En faisant intervenir d’autres disciplines 
artistiques, l’artiste veut faire vivre au visiteur de sa pièce-miroir – Environnement I (1967) a été installé dans la 
pièce en rez-de-jardin de la Fondation – une « expérience totale » harmonieuse. 
Une attention particulière est également portée à La Famille Godderis, la toile clé de 1951 de Luc Peire, 
qui a fait couler beaucoup d’encre et qui est exposée dans le bungalow. Dans une analyse explicative, Marc 
Peire s’attarde sur l’influence de l’art et de la technique al fresco sur l’œuvre en question, et sur la métaphysique 
qui s’y cache, fortement liée à l’iconographie.
Le jardin de la Fondation participe aussi activement au projet d’exposition 2019. L’endroit accueille en effet des 
sculptures d’artistes de la génération de Luc Peire provenant des collections de Maurice Verbaet 
et du FIBAC: Willy Anthoons, Jacques Moeschal, Ferdinand Vonck, André Willequet. L’artiste (plus jeune) Mark 
Verstockt y trouve aussi une place. L’esprit artistique de l’époque de Luc Peire est ainsi illustré et situé dans une 
perspective élargie. MP
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