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Karel Maes
in het Museum Felix De Boeck

EEN INTELLIGENTE
POGING TOT
DOORSTART

De Brusselse kunstenaar Karel !\tab (1900·
)974) W8.!I een \'an de belangrijkste '·ert~gen·

woordigen van de Belgische abstracte kuns1
in de jaren twintig \'an ,'orige eeuw. Muar
die kunst werd door het grote publiek nooit
gesmaakt., het verkoos het Latemse Uprcfl
sionisme \'an GUI:ils\'e De Smet.. Constant

I

Penneke en co. En bovendien %OU Maes zich
nrbrnnden aan collaboratie. Bet Felix De
Boeckmuseum in Drogenbos toont een fan·
tastisch o\'erzicht van ~ijn werk: het kan
leerzaam zün voor een generatie \'Rn jonge,
hedendaagse kunstenaar om te zîen hoe
bizar een carrière kan verlopen.
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Nonnaal bellteedt dil blad niet meteen aandüeh1.
aan 'oude' k1lnllt. Maar het Felix DE! Boeckmu.o;eum
18 een lIpccilUl1 geval. Arti~tiek directeur Sergio
Servellón \\il \'an dit monografil!wChe mUseum een
trekpleister maken van de avantgarde die in het
begin van de "onge eeuw in Belgiê "..erkte, maar
wil ook bruggen 8laan naar de huidige generatie
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van kunstenaanl. VoriJl' jaar nodigde ServelJ6n al
een aantal jonge kunstenaan; uit om hun visie
op het mUlleum vonn te geven. Komende herfst
komen "'''eE'r enkele jongere artiesten uan de beurt.
Feli:~ Oe Boeek USH8-1995), de boer die in de
week op het land werkte en op zondag schilderde.
v.'a8 een "an die pioniers in de abgttaete kunsL
Maar Karel Maea was in feite belangrijker: Hij
zou na de Eert!te Wereldoorlog één \'an de eerste
Belgische vertegenwoordl~ers "an de geometri
tlChe ab6tractie \\"Orden. et'n richting die z.ich
"oomamelijk in Bnl8l!.e1 en Antwerpen zou ont
wikkelen. M8e~ leerde in Brussel onder meer
René Magritte en Victor Ser\'TMckx kennen.
werkte mee aan het Ce.ntre d'Arl-waar in maart.
1920 Theo Van Doe."lbrug (De !iWjl) k\o\WT1 spre
ken en was in 19'12 een van de oprichters \'an het
a,-ant-gardetijd!,chrin '7 Arla'. In Antwerpen
raakte hij be,Tiend met Jozef Peeters, de aart.s
,-ader van de abstracte kunst in de ScheJdest.ad.
Maes experimenteerde in zijn jonge jaren zowel
met neo-impreuionisme. futuri.sme en famisme.
maar zou de figuratie ~ncl de rug toekeren om
zich op de geometrÎ8Che abstractie toe te leggen.
Het moeten spannende. maar evenz.eer ontgoo
ehelende artiestenjaren geweest zijn in die tijd.
Maes, Peetcrs. De Boeck. Jespel'8 en anderen pro
beerden die nieuwe stijl er echt door te dnlkken.
maar het is hun niet gelukt. Overal ontl.tond ruzie:
tussen Jozef Peeters en Piu.! van Ostaijen in
AnL'\lo'er]len.~n Karel MaelS en E.L.T. Mesens
in Brus.o;el (Mt!M:n.!> vond Maes te reactionair).
Karel Mael werd 'confornûst': hij huwde in 1926
met SteUa, de dochter "an Hennan Thirlincll:. en
ging werken in <'en meubelr.aak. Daar on~ierp

hij overigens schitterende. modernilltil)Che meu
belen, waarvan een aantal exemplaren te zien
zijn in de tentoonstelling. Maar zijn werk werd
opnieuw figuraUe,'er. Een portret van Stella
Teirlinck. gemaakt door Ka.rcl Maes, lijkt ..-el op
een voorbode van de pop art.
Karel MIU!f; tou. via zijn lidmaatschap van De Vlag.
na de oorlOfr "eroordeeld ".,'Urden aJ8 'collabora
teur' en een aantal jaren in het. Klein Kasteeltje ge
vangen zitten, WBar hü overigenl! gewoon verder
werkte als grafulch kun.'1wnaar. Na zijn vrijlating

zou hij naar Congy emigreren. "'...... hij ook weer
in moeilijkheden kwam omdat hij zogezegd por
nogrlÛ1SChe portretten "an z....'llrte n'ouwen
maakte. Heel die evolutic. met pieken en dalen. is
te zien op de t.entooMtelllng, waarbij geregeld
afgcv.iMeld wordt met vergelijkbare werken van
Felix De Boeek.
EflSentieel aan dit initiatief j" dat €'en mlk Belgi
sche avanl·gardr opnieuw wordt blootgelegd.
Directeur Servell6n .....iI O''f:ri~ntI vcrder gaan op
dit pad. met kleine. gerichte tentoonste11in.gen. Hij
wil ook het wetenechappclijke onderzoek naar de
Belgische abetro.lC'te kunst opnieuw leven inblazen.
Een "an zijn plannen is om de tentoon:>telling
'l.:Art. BeIge'. die in lWi in Crenobl~ plaat.svond
en Wll3l' alle bekrnd<, Belgi8c:he abstracte kunste
naars aan deelnamen, te rec:on.'1U'Ueren.
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