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Het leven van Michel Seuphor (pseudoniem van 
Fernand Berckelaers) is verweven met bijna een 
eeuw abstracte kunst. Van Antwerpen tot Parijs. 

Van het Antwerpse avant-gardeblad Het Overzicht tot 
het Parijse tijdschrift Cercle et Carré tot L’ Art Abstrait, 
Seuphors absolute naslagwerk over abstracte kunst in 
de voorbije eeuw. Op basis van enkele sleutelwerken 
uit deze tentoonstelling nemen we u mee op verken-
ning door het lange leven van Michel Seuphor.

De jonge Fernand Berckelaers ziet zichzelf als een 
dichter. Samen met Geert Pynenburg richt hij in 1921 
Het Overzicht op. Pas wanneer Jozef Peeters in 1922 
Pynenburg vervangt als codirecteur, ontpopt de Ant-
werpse uitgave zich tot het belangrijkste avant-garde-
blad in Vlaanderen. Naast vroege werken van Jozef 
Peeters, Edmond Van Dooren en Paul Joostens brengt 
vooral Victor Delhez’ proefdruk voor een affiche van 
Het Overzicht (nr. 2) ons op het spoor van de jonge 
Michel Seuphor. 

Wanneer Het Overzicht anno 1925 ter ziele gaat 
en ook het abstracte modernisme in België een stille 
dood lijkt te sterven, neemt Seuphor – net als zijn ‘meil-
leur ami de jeunesse’ Delhez – de vlucht voorwaarts. 
Delhez zet zijn artistieke carrière voort in Argentinië; 
Seuphor blijft zijn geloof in de abtsracte kunst trouw en 
trekt naar Parijs, waar hij zich helemaal onderdompelt 
in de avant-gardekring rond het blad Cercle et Carré. 

Terwijl Seuphor op die manier persoonlijk bevriend raakt 
met Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Hans (Jean) 
Arp en Joaquín Torres García, blijft in België eigenlijk 
alleen Victor Servranckx onvoorwaardelijk voortwerken 
in de lijn van het abstracte modernisme. 

Senti et pensé (nr. 18), de titel van Servranckx’ 
werk uit de voormalige collectie van Seuphor, leest als 
een verwijzing naar het geloof en gedeelde perspec-
tief dat de twee modernisten gedurende decennia 
onder elkaar cultiveren. Abstracte kunst als de rationele 
of geordende expressie van een diep gevoelsleven.

Aan zijn Parijse avontuur houdt Seuphor een intense 
vriendschap over met Arp. Een zeefdruk van Arp be-
landt in 1949 niet zomaar op de oerversie van Seuphors 
latere naslagwerk over L’Art Abstrait. 

Walden heeft het genoegen om in deze ten-
toonstelling een karakteristiek portret te presenteren 
dat Seuphor in 195o – de periode waarin hij werkt aan 
zijn monografie over Piet Mondriaan – in Ascona maakt 
van zijn artistieke weggenoot. Arp zoekt in het Zwitserse 
plaatsje naar de essentiële vorm van natuurlijke ele-
menten uit zijn onmiddellijke omgeving:

In Ascona zeichnete ich mit Pinsel und Tusche 
abgebrochene Äste, Wurzeln, Gräser, Steine, die 
der See an den Strand gespült hatte. Diese For-
men vereinfachte ich und vereinigte ihr Wesen in 
bewegten Ovalen, Sinnbildern der ewigen Ver-
wandlung und des Werdens der Körper. 

Die zoektocht gaat ook schuil in het portret dat Seup-
hor van zijn vriend tekent.  

Intussen geniet Seuphor van langsom meer internati-
onaal aanzien. Sinds Galerie Maeght hem heeft ge-
vraagd een overzichtswerk te schrijven, wordt Seuphor 
door vele Parijse galeries gesolliciteerd als tekstschrijver. 
Onder meer ook voor tentoonstellingen van in deze 
expo opgenomen kunstenaars als Alfred Copley en 
Willy Anthoons.

Door Seuphors groeiende reputatie als connoisseur van 
de abstracte kunst, vertakt het netwerk van de Antwerpse 
Parisien – sinds 1953 woont Seuphor op de Avenue Emile 
Zola – verder. Van die absolute status getuigt in deze 
tentoonstelling het werk van Ronnie Rose Elliott (nr. 16), 
dat eveneens uit de voormalige collectie van Seuphor 
stamt. De Amerikaanse dame die deze poëtisch-verstilde 
collage van textiel maakte, stelde in 1945 tentoon in 
Peggy Guggenheims expo The Woman en werd ook 
opgenomen in de overzictstentoonstelling Collage die 
het MOMA in 1948 inrichtte. 

Na de publicatie van Seuphors vijfdelige reeks over L’Art 
Abstrait in de jaren 7o begint Seuphor meer en meer 
het beeld te cultiveren van een dinosaurus uit een an-
dere wereld, een andere tijd. Popart en conceptuele 
kunst zijn niet meer aan hem besteed. Aan zijn vriend 
Delhez schrijft hij in 198o: 

Nous sommes les survivants d’un autre monde. Il y 
a au moins 6 siècles entre notre jeunesse anver-
soise et aujourd’hui.

Michel Seuphor
Een eeuw abstracte kunst, 19o1-1999

‘Si la technique a transformé le monde, il appar-
tient à l’art de donner à ce monde une âme nou-
velle. [...] Nous sommes au beau milieu de ce qui 
bout, de ce qui forge.’

Michel Seuphor, 5o ans de peinture abstraite, 
Parijs, Galerie Creuze, 1957.
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Ronnie Rose Elliott (VS, 191o-1983), Collage
1956, collage van stof gemonteerd op Japans 
papier, 34,3 x 18 cm // voormalige collectie Michel 
Seuphor

Ronnie Rose Elliott
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Victor Delhez (19o2-1985), Uil
1921, lino, épreuve d’artiste, 12 x 3o cm // voor affiche 
Het Overzicht

Victor Delhez
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Paul Joostens (1889-196o), Zonder titel (Zonder-
ling in de musichall) 
ca. 1916, potlood en inkt op papier // provenance: 
collectie Michel Seuphor (gift van de kunstenaar), 
privécollectie

Paul Joostens
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Jozef Peeters

Jozef Peeters (1895-196o), Wolkjes
26 augustus 1917, potloodtekening, 2o x 12 cm // 
gesigneerd en gedateerd: ’26-8-1917. Antwerpen. 
Schetsboek blad – Wolkjes’
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Edmond Van Dooren

Edmond Van Dooren (1896-1965), Stad
ca. 1928, aquarel op papier, 22,4 x 3o,2 cm
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Michel Seuphor

Michel Seuphor (19o1-1999), La pêche du poisson 
lumière
11 december 1975, inkt op papier, 67 x 51 cm



Walden Art Stories

Simone Lacour (1929-2o12), Compositie
196o, Chinese inkt en aquarel op papier, 2o x 22,2 cm

Simone Lacour
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Philippe Frank

Philippe Franck, Composition
1952, Chinese inkt op geschept papier, 29,1 x 44,8 cm 
// voormalige collectie Michel Seuphor
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Philippe Franck, Composition
195o, ets, 14,7 x 14,7 cm // genummerd 1/1o, épreuve 
d’artiste

Philippe Frank
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Jan Cobbaert (19o9-1995), Compositie
vroege jaren 5o, linosnede, 12 x 18 cm

Jan Cobbaert
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Victor Delhez (19o2-1985), Konkreten in abstrakte 
Gesteldheid
ca. 1962-1965, kleurlino, épreuve d’artiste, 33 x 27 cm

Victor Delhez
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Michel Seuphor

Michel Seuphor (19o1-1999), Un chant de paix en 
Israël (en 4 parties)
8 maart 1974, inkt op papier, 67 x 51 cm (x 4)
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Michel Seuphor

Michel Seuphor (19o1-1999), Un chant de paix en 
Israël (en 4 parties)
8 maart 1974, inkt op papier, 67 x 51 cm (x 4)
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José Maria Iglesias (1933-2oo5), Zero
1962, gemengde techniek op papier, 42 x 66 cm

José Maria Iglesias
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Alfred Copley

Alfred Copley (Duitsland/VS, 191o-1992), Signes
1955, inkt op papier chamois, 31 x 21 cm // voormali-
ge collectie Michel Seuphor, met opdracht
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René Guiette

René Guiette (1893-1976), Zencompositie
ca. 196o, gemengde techniek op papier gekleefd 
op doek, 72 x 47 cm
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Mark Verstockt (193o-2o14), Compositie
ca. 1958, gemengde techniek op papier, 38 x 6o cm

Mark Verstockt
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Jacques Lacomblez (1934), Compositie 
1957, olie op doek, 65 x 92 cm

Jacques Lacomblez
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Victor Servranckx

Victor Servranckx (1897-1965), Senti et pensé
1949, potloodtekening, 31,4 x 23,7 cm // voormalige 
collectie Michel Seuphor
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Michel Seuphor (19o1-1999), Portret van Hans Arp
195o, inkt op papier, 27 x 2o,3 cm // voormalige col-
lectie Michel Seuphor

Michel Seuphor
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E. Parin

E. Parin, Portret van Michel Seuphor
1 juli 1927, houtskool op kraftpapier, 58,2 x 36 cm // 
voormalige collectie Michel Seuphor
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Anna Staritsky (Oekraïne/Frankrijk, 19o8-1981), 
Odysseus
ca. 1955, épreuve d’artiste, 31,5 x 62,6 cm

Anna Staritsky
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Willy Anthoons

Willy Anthoons (1911-1982), Bois d’or
1956, sculptuur in hout, 3o cm



Walden Art Stories

Michel Seuphor (19o1-1999), Composition
februari 1954, inkt op papier, 37,5 x 54 cm

Michel Seuphor
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Jun Dobashi (Japan, 191o-1978), Compositie
1962, gouache op papier, 56,5 x 3o,1 cm

Jun Dobashi


