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De subtiele architectuur van Guy Baekelmans

Het Constructivisme in Vlaanderen heeft in de persoon van Guy Baekelmans een 
waardige en inventieve vertegenwoordiger. Al jaren lang. Guy Baekelmans is een 
van  de  weinigen  die  in  het  constructivisme  de  uitdrukkingsmogelijkheid  heeft 
gevonden,  die  hem  in  staat  stelt  uiting  te  geven  aan  zijn  beredeneerde 
kunstgevoeligheid. Wie aandachtig het werk van Guy Baekelmans bekijkt, ontwaart  
erin een sterk gedisciplineerd aanwenden van de vormtaal, waarvan de kunstenaar 
zich  bij  voorkeur  bedient.  Tastend  zoekt  hij  zijn  weg  in  vlakken  en  volumes,  in 
lichtstroken en diagonalen, in opkomende en wegvliedende lijnen. Het is een kunst 
die is opgebouwd met een strenge wetmatigheid, waaraan ook een bepaald gedeelte 
van de hedendaagse architectuur haar typische eigenheid te danken heeft.

Guy Baekelmans werd in 1940 te Berchem-Antwerpen geboren. Vanaf 1969 vinden 
we zijn naam terug in menigvuldige tentoonstellingen, alleen of in groep, in binnen- 
en  buitenland.  Hij  was  in  1972  ook  medestichter  van  het  "Internationaal 
Studiecentrum  voor  Constructieve  Kunst."  De  jongste  tentoonstelling  van  Guy 
Baekelmans  in  het  ICC  (Internationaal  Cultureel  Centrum)  in  Antwerpen  levert 
nogmaals het bewijs van zijn constructieve inslag. Met een haast onuitputtelijk gevoel 
voor ruimte en ruimtewerking creëert hij werk na werk, dat stuk voor stuk imponeert 
door de oerdegelijke structuur en verbazende vormschoonheid. We kunnen het niet 
verhelen, maar telkens we met dit werk in contact komen, denken we onwillekeurig 
aan sublieme, geïdealiseerde architectonische verwezenlijkingen, aan bouwkundige 
creaties  zoals  we  ons  de  moderne  architectuur  voorstellen.  De  vluchtlijnen,  de 
compacte massa's, de doorkijken, de terrasbouw, het strenge op elkaar aangepaste 
doorwerken  van  hoeken  en  kanten,  al  deze  elementen  samen  maken  van  Guy 
Baekelmans'  oeuvre een waarachtig  voorbeeld van wat  het constructivisme in de 
schilderkunst in wezen is. Nergens droog, nergens vervlakkend en ook nergens op 
systeempjes  stoelend  draagt  deze  in  de  kern  koele  kunst  een  heel  gebied  van 
ruimtelijkheid in zich. Een ruimtelijkheid die soms tot pure lyriek leidt, al was het maar 
om het subtiele gebruik van een dunne rode, blauwe of witte lijn, die zich als een 
bliksemschicht doorheen de kompositie slingert. Dat lijkt ons constructivisme op zijn 
best en daar mogen dan vele figuratieve schilderijen gerust voor wijken. Opmerkelijk  
is tevens, dat Guy Baekelmans zich steeds opnieuw weet te manifesteren, dat hij 
telkens weer geslaagde variaties uitkient op het thema dat we van hem gewend zijn. 
Dit thema. meestal een diagonaal op het vlak geplaatste kompositie, vertolkt hij met 
zwier en soepelheid, waarbij verrassende vondsten te voorschijn komen.

Men kan er de kosmos bijsleuren en dat is niet moeilijk, want er zijn titels van zijn 
werken die er duidelijk naar verwijzen : maar uiteindelijk moet Guy Baekelmans zich 
behelpen met een vlakke drager en wat verf. Veel kleuren gebruikt hij niet. nogal wal  
zwart en wit, soms blauw of rood en al eens een andere kleur. Maar daar houdt zijn 
"pallet" dan ook mee op. Belangrijk is echter het tekenen, het spel van lijnen die in de  
diepte  vluchten  en  er  terug  uit  vandaan  komen,  luisterend  naar  strenge 
mathematische wetten. Nergens is toeval te bespeuren, het overbodige heeft geen 
kans. Alles is tot in de puntjes berekend en wordt tot in de puntjes uitgevoerd. Met  



het gevolg dat de spanningsvelden tegen elkaar opwegen en de lijnen en vlakken 
elkaar  in  subtiel  evenwicht  houden.  Daar  volgt  uit  dat  een  bepaalde  vorm  van 
lyrische schoonheid niet vreemd is aan dit werk. Het is de lyriek van de strenge,  
mathematische  ordening,  die  geen  romantische  toegevingen  kan  doen  en  dus 
haarscherp op het gestelde doel afgaat.  Juist deze wetmatigheid maakt het oeuvre 
van Guy Baekelmans zo uniek, zo bijzonder in zijn genre, zo boeiend ook.

Vanzelfsprekend vraagt zo een kompositie een massa voorbereidend werk. Het is 
een intens zoeken en cijferen, meten en afwegen, eer de "constructie" eindelijk af is. 
Dat men in het eindproduct de gevoelsgeladen inbreng ervaart van de kunstenaar is 
dan  ook  normaal.  Voor  hem betekent  dit  construeren  van  wetmatige  vormen en 
volumes  en  het  op  elkaar  afstemmen  van  een  beredeneerd  lijnenspel,  een 
emotionele  ontlading.  waarin  zijn  hele  wezen  zich  ten  volle  heeft  weten  te 
openbaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze op het eerste gezicht koele 
constructies onze ontroering weten los te maken.

Al is het mogelijk dat sommigen dit werk niet kunnen waarderen. Naar ons gevoel  
heeft dit zijn oorzaak in hel feit dat men deze kunst langs een verkeerd uitgangspunt 
poogt  te  benaderen.  Dit  immers  is  een  kunst,  die  men  moet  bekijken  in  het 
perspectief van een hedendaags vormgevoel, dat ver af staat van gotiek of barok. Bij 
Guy Baekelmans – en ook bij anderen van zijn slag – wordt de vorm niet bepaald 
door een toevallig voorbeeld uit onze omgeving, maar door de werking van de geest, 
die aan de hersenen de impulsen aanreikt waardoor deze zuivere vormen tot stand 
kunnen komen.

Zowel in de schilderijen als in de driedimensionale structuren worden we oog in oog 
geplaatst met dit zoeken naar een beredeneerde, zuivere vorm. die al zijn kracht uit 
zichzelf moet putten en die bij  de toeschouwer gevoeligheden moet weten los te 
weken,  die  heel  diep  liggen  te  sluimeren.  De  gevoeligheid  voor  een  uit  zichzelf 
gegroeide vorm, die los van natuur en vegetatie – de eeuwenoude inspiratiebron 
voor kunstenaars – een eigen leven moet leiden. Een leven waarin vorm en geest tot  
sublieme eenheid zijn samengegroeid.
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