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In  een  generatie  die  haar  levensmilieu  geconditioneerd  weet  door  opdringende 
bedreigingen en beperkingen, wordt het werk van Baekelmans representatief als beeldtaal  
van een nieuw environnement. Gevoelig voor het ruimtelijk gebeuren heeft zijn aandacht 
de visuele en sensitieve spanningen herkend. Zelfs in vroeger werk, waarin de menselijke 
figuur  nog  een  deel  van  de  betekenis  droeg,  was  die  spanning  aanwezig  in  de 
vreemdsoortige  verhouding  tussen  mens  en  omgeving.  Later  werd  de  menselijke 
aanwezigheid verdrongen door een “onbepaalde vorm die een basisgrondstof lijkt,  een 
vertrekpunt van waaruit allerlei functionele en artificiële dingen kunnen groeien”.

De  harmonieuse  gecondenseerde  kubusruimte  die  het  plastisch  basiselement  van 
Baekelmans' composities is geworden, heeft, zowel in de geschilderde werken als in de 
serigrafieën en zijn ruimtekolommen, een sonore kracht gekregen – is een fysiek milieu 
geworden  waarin  de  vormen  biologisch  groeien  en  vanuit  eenzelfde  perspectief  in 
picturale  spanningen  geprojecteerd  worden.  Deze  esthetische  structuren  krijgen  een 
organische spankracht door hun intens koloriet dat uit de donkerder wanden opstuwt, en 
door  hun  uiterste  precisie  in  uitvoering  waardoor  storende  toevalligheden  worden 
uitgesloten.

De “tensive spaces” zijn geen koele leegten, maar warm levende diepten, die, onder de 
ademende materie van het tempera, het lumineuse van het acryl, de dragende kleuren 
van de serigrafie en zelfs bij het neutraler verwerken van plexi, leefbare ruimten worden 
waarin de toekomst aanwezig is.

Baekelmans kent de nieuwe vormen van het eigentijds bestaan, voelt de nood aan een 
andere vormexpressie, die wel progressief maar niet artificieel moet zijn en waarbij het 
experiment wel middel maar geen doel is.

De zin voor perfectie dringt tot in het detail van de techniek door, maar, gesproten uit een  
persoonlijke ingestelheid, blijft die perfectie het vitale contact met het leven behouden. Zijn  
vorm is verantwoord en klaar voor “esthetisch gebruik, vooral voor ruimtelijk geïntegreerde 
kunst parallel met komende architectuur”.

Binnen  dat  strenge  kader  van  constructief  denken  tast  Baekelmans  nochtans  de 
mogelijkheden van andere ruimten en andere ritmen af. In zijn laatste werken zijn vorm en 
kleur agressiever ingesteld en wordt de ruimte van gesloten, in dynamisch veld gewijzigd, 
waarin de vormen lineair of in een strenge ordening van licht en schaduwpartijen een 



grafischer  karakter  krijgen.  Toch  blijft  in  hoofdzaak  de  kubus  het  voornaamste 
bestanddeel,  het  hoofdthema  waarop  variaties  toepasselijk  zijn.  Dergelijke  visie 
veronderstelt  werkprogramma's,  veronderstelt  een  intens  systematisch  of  methodisch 
uitwerken  en  het  is  in  die  geest  dat  Baekelmans  de  Internationale  Werkgroep  voor 
Constructieve Kunst, die een gemeenschappelijk scheppingspatroon en samenwerking op 
internationaal vlak beoogt, mede opgericht heeft.
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