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De eerste tentoonstelling in het veertiende expositie-seizoen van de Galerie Magaretha de 
Boevé  te  Assenede  is  gewijd  aan  het  nieuwe  werk  van  de  Vlaamse  schilder  Guy 
Baekelmans, die hier vier jaar geleden zijn werk ook liet zien en dus behoort tot de vaste 
gasten en vrienden van deze galerie.

Baekelmans werd geboren te Berchem, in 1940 en trad eerst omstreeks zijn dertigste jaar 
op exposities naar voren; zijn werk werd toen al geselecteerd voor de “Jeune Peinture 
Belge” van 1968, hij  kreeg een eervolle vermelding voor zijn inzending bij  de Prijs van 
Knokke  in  1969  en  in  hetzelfde  jaar  een  bronzen  medaille  bij  de  Europaprijs  voor 
schilderkunst van de stad Oostende. Sindsdien maakte zijn werk steeds meer opgang en 
vielen hem verschillende bekroningen ten deel, ook in het buitenland. 

Guy Baekelmans behoort ook tot de medeoprichters van het internationaal Studiecentrum 
voor Constructieve Kunst te Antwerpen en dat wil  dus zeggen dat ook zijn eigen werk 
constructivistisch moet zijn, sterk ruimtelijk geconcipieerd en uitgewerkt. Zijn schilderijen 
hebben  zelf  een  duidelijk  architecturale  opbouw  en  kompositie.  De  schilderijen  van 
Baekelmans  doen  denken  aan  moderne  betonbouw,  aan  wolkenkrabbers  met 
vooruitstekende en inspringende balkons, met de wide-angle en detail opgenomen. 

Zijn kleuren zijn eenvoudig, roden en blauwen meestal,  maar in enkele tekeningen en 
zeefdrukken weet hij zich ook overtuigend in zwart-wit uit te drukken in eveneens sterk 
ruimtelijk  gedachte  komposities,  die  verder  van  de  architectuur  af  staan,  maar  die, 
wanneer  men  ze  “vlak”  ziet,  doen  denken  aan  variaties  op  de  snebbe  van  een 
Venetiaanse  gondel.  Voor  alle  komposities  van  Baekelmans  geldt  echter  dat  zijn  een 
sterke  ornamentele  en  decoratieve  werking  hebben,  vooral  op  grote  witte  moderne 
wanden  waarop  zij  als  het  ware  thuis  horen.  Die  werking  kan  men  in  de  galerie  
Margaretha de Boevé ondergaan tot 10 november a.s. 
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