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UITNODIGING/INVITATION

J A N  D E M E U L E M E E S T E R

opening zondag 15 oktober 2017 van 15 tot 19u
in aanwezigheid van de kunstenaar

vernissage dimanche le 15 octobre 2017 de 15 à 19h
en présence de l’ artiste

15.10 - 05.11.2017

open op zaterdag en zondag van 14 tot 18u en op afspraak
ouvert le samedi et dimanche de 14 à 18h et sur rendez-vous

Deze derde tentoonstelling van Jan Demeulemeester in Beukenhof-Phoenix 
Galleries toont een lichte wending in ’s mans werk. In zijn jonge jaren 
maakte Demeulemeester zwaarder expressionistisch werk: een uiting van 
zijn onvrede met een onrechtvaardige wereld. In 2000 ontsnapte hij aan 
een ‘painters block’ door naar de Middellandse Zee te trekken. In Tunesië 
gaat hij zich wijden aan een schilderkunst à la Henri Matisse. Zijn werk 
krijgt gulle geuten dolce vita: lichtvoetig, kleur, zwierig zwiepende lijnen. 
Centraal: het bezingen van de levensvreugde.

Dat kentert wanneer revolutie het land en daarna de regio overspoelt. 
Euforie gaat sindsdien hand in hand met teleurstelling, hoop met wanhoop. 
Noord-Afrika en Europa, de twee havens waartussen Demeulemeester 
pendelt, beuken in op elkaar. Soms zeer tastbaar, zoals tijdens het 
werkverblijf  in de Noord-Franse havenstad Le Havre dit voorjaar. Een 
blikverruimend verblijf: de zee kan ook grijs zijn, de golven even goed ruig.

Wat in de vorige tentoonstelling, Turbulenties, al schemerde, slaat nu in 
het gezicht: de drang van Demeulemeester om met die dubbelzinnigheid – 
blauw tegen grijs, hoop tegen radeloosheid – iets tastbaars te doen.  
Het werk dat deze uitnodiging siert, heet niet voor niets ‘De laatste mooie zon’.
En toch blijft ook nu de absolute voorwaarde voor Jan Demeulemeester: 
nooit in al te donkere pamfletten vervallen. De hoop op schoonheid, die is 
constant en moet dat blijven. Misschien ware ‘De laatste mooie zon, tot nu toe’ 
beter geweest.


