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Museum Felix De Boeck. Karel Maes. Sinds de zomer
van 2006 vaart het Museum Felix De Boeck (MuFDB) in
Drogenbos een nieuwe koers. Het jonge bewind van artis-
tiek directeur Sergio Servellon en zakelijk directeur Raf
Heylen besteedt nog steeds ruim aandacht aan het werk en
het leven van de Vlaamse kunstenaar Felix De Boeck
(1898-1995): een van de grondleggers van de abstracte
schilderkunst in België op wiens verzoek het museum werd
opgericht. Daarnaast wordt er plaats ingeruimd voor twee
soorten tijdelijke tentoonstellingen. Onder de noemer
'reflecties' tracht het museum het oeuvre van De Boeck in
een breder kader te plaatsen, door bijvoorbeeld in te gaan
op het oeuvre van zijn tijdgenoten. Onder de noemer 'talen-
ten' wil het MuFDB ook een platform aanbieden voor jonge,
debuterende kunstenaars.

Het nieuwe beleid wenst duidelijk het imago van het
MuFDB op te frissen en aantrekkelijker te maken voor een
ruimer publiek. Dit is geen eenvoudige ambitie. Vooreerst
kende het museum in 1996 een moeilijke en veelbesproken
start. Dit was onder meer het gevolg van de complexe en
soms onduidelijke wijze waarop de rechten en verantwoor-
delijkheden met betrekking tot de grond, het museum en de
collectie aanvankelijk waren verdeeld tussen de gemeente,
de Vlaamse Gemeenschap, de vzw Vrienden van Felix De
Boeck en de Stichting Felix De Boeck. Pas jaren later kwam
een werkbare structuur tot stand. Sinds 2005 is het MuFDB
een door de Vlaamse Gemeenschap erkend museum, maar
zijn woelige ontstaansgeschiedenis is nog niet helemaal
verteerd. Bovendien is het museum als gebouw weinig over-
tuigend. De nieuwbouw is opgetrokken in de voormalige
tuin van de kunstenaar. Het hoofdvolume van het museum
ligt aan de straatzijde en bevat verschillende museumzalen
rond een centrale vide. Van hieruit doorsnijdt een lange,
rechte gang schaamteloos het perceel. Het museumzaaltje
aan het einde van deze gang ligt vlakbij de voormalige
woning van Felix De Boeck (een 18de-eeuwse hoeve in res-
tauratie), maar gaat er nauwelijks mee in dialoog.

De artistiek directeur wijst dan weer op de specifieke pro-
blematiek van het monografische museum. Wie van zo'n
instelling een dynamische plek wil maken waar bezoekers
naar terugkeren, moet volgens hem afstappen van lange-
termijnpresentaties en dient vooral een gevarieerd tentoon-
stellingsprogramma aan te bieden, aangevuld met geani-
meerde randactiviteiten zoals, in dit geval, 'artistieke pick-
nicks' in de museumtuin of de aangrenzende boomgaard
van Felix De Boeck. Een 'verrassings-ARTpicknickmand'
kan de minder enthousiaste museumbezoeker misschien
op andere gedachten brengen.

Een van de tijdelijke tentoonstellingen die het gevarieerde
programma mee moet vormgeven is een retrospectieve over
het werk van Karel Maes (1900-1974), een van de eerste
geometrisch-abstracte schilders in België en een generatie-
genoot van De Boeck. Het MuFDB verzamelde een ruime en
boeiende collectie schilderijen, grafische ontwerpen,
archiefstukken, meubelen en tapijten van de kunstenaar.
De tentoonstelling zelf geeft de bezoeker weinig verklaren-
de uitleg, maar de overzichtelijke catalogus met degelijke
bibliografie en verschillende interviews met bevoorrechte
getuigen maakt een en ander goed; De catalogus heeft niet
toevallig een uitgesproken documentair karakter. Servellon
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