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Lut Maris gaat in gesprek met Renilde Hammacher, 
erehoofdconservator moderne en hedendaagse kunst, Museum 
Boijmans van Beuningen, Rotterdam 

 

Twee kunstenaars, twee generaties. Een tweeluik van twee boeiende kunstenaars 
waarvan het werk - ondanks of dankzij hun verschil in leeftijd - overeenkomsten tonen 
met elkaar. Elk  verschillend en bepaald door hun opvoeding en de geest van hun tijd. 
Nick Ervinck, gevormd door nieuwe technieken en moderne multimedia. Jules Lismonde 
getekend door de rijkdom en de expertise van zijn loopbaan.  

Het concept van de tentoonstelling wil dezelfde picturale gevoeligheden bij de twee 
kunstenaars blootleggen maar eveneens het gebruik benadrukken van totaal andere 
materialen en technieken door een nieuwe generatie. De werken in één ruimte naast 
elkaar plaatsen en met elkaar confronteren maakt  overeenkomsten en verschillen subtiel  
en duidelijk zichtbaar. 

Nick Ervinck voelt zich als jonge kunstenaar geboeid door dit uitgangspunt. ‘ Het is niet 
evident generaties naast elkaar te plaatsen. Ik zie veel  gelijkenissen maar ook heel wat  
tegenstellingen. Vooral het gegeven van arbeid, detail en soms maanden aan één 
tekening zitten lijkt me een zeer mooie link met mijn vaak zeer arbeidsintensieve 2D prints 
en 3D prints. Ook het lijnenspel in de tekeningen zal  ongetwijfeld mooi in dialoog en 
contrast kunnen gaan met mijn werken’ 

Nick Ervinck  weigert  te kiezen tussen de virtuele en de fysieke wereld 
 

 Nick Ervinck werd geboren in 1981 in Roeselare, hij woont en werkt in Lichtervelde. Hij kreeg 
zijn opleiding aan het KASK te Gent. Sinds 2004 nam hij deel aan verschillende nationale en 



internationale tentoonstellingen. Zijn repertoire werd daarbij uitgebreid met enkele 
noemenswaardig prijzen en onderscheidingen. 
  
Nick Ervinck zoekt naar de wisselwerking tussen virtuele constructies en handgemaakte 
sculpturen. De digitale beelden besmetten voortdurend de driedimensionale vormen en 
omgekeerd. In zijn nog jonge oeuvre gebruikt Ervinck een waaier aan 
uitdrukkingsmiddelen: digitale prints, video, tekeningen en vooral sculpturale vormen uit 
beschilderd gips, polyester en hout die op een secure wijze gepresenteerd worden in een 
gegeven ruimte. De digitale prints bieden enerzijds een doorkijk naar een digitale virtuele 
wereld en anderzijds naar een ‘andere wereld’.  Deze 'doorkijken' tonen hoe sculpturale 
elementen zich in steeds nieuwe composities en betekenissen plaatsen. In de reëel 
uitziende kamers, rekken en podia bevinden zich polymorfe, synthetische vormen die als 
gemuteerde moleculen door middel van een artistieke computersimulatie tot leven zijn 
gewerkt. Muren zijn plots geen muren meer en de zwaartekracht is onbestaande. Ervinck 
speelt met sculpturale vormen en tilt in een oogwenk monumentale 'gebouwen' op en 
blaast ze opnieuw vol leven. Een huis verandert in sculptuur en ontplooit zich in het niets. 
Het is een doortastend spel met beelden, materialen en ruimte en een evenwichtsoefening 
tussen middelen en doel, tussen nauwgezette berekening en geïnspireerde improvisatie 

Lismonde een tekenaar was in hart en nieren,  

Jules Lismonde, werd in 1908 in Anderlecht geboren en overleed in 2001 in Linkebeek. Hij 
kreeg zijn opleiding aan de academies van Brussel en Sint-Joost-ten-Node, en beleefde 
zijn artistieke top in de jaren 1950 en '60, toen hij op de biënnales van Venetië in 1958 en 
São Paulo in 1959 in de prijzen viel. In die periode werd hij ook uitgenodigd op Documenta 
in Kassel en de biënnale van Tokio. In het metrostation Pétillon in Etterbeek hangt hoog 
boven de sporen nog steeds zijn abstracte werk Que la mer épargne. 

Lismonde was medestichter van ‘La Jeune Peinture Belge’ (1945) en van ‘Cap d'Encre’ 
(1961). Hij was  lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Literatuur en Schone 
Kunsten van België. 
 
De verhuis van Lismonde van Brussel naar de rand in Linkebeek in 1956 viel ongeveer 
samen met zijn evolutie van figuratief naar abstract werk - een keuze die ook helemaal in 
de tijdgeest paste. Op de tentoonstelling  zullen bijna tien grote houtskooltekeningen van 
Lismonde te zien zijn. Van de landschappen uit de beginjaren, tot de door architectuur en 
muziek geïnspireerde composities waarin ontelbare breekbare lijntjes houtskool samen 
een zeer ingewikkelde structuur vormen op het witte vlak. 

Lismonde ging bij het tekenen van zijn complexe abstracten niet over één nacht ijs. "Soms 
zat hij maanden aan zo'n tekening. We beschikken over dagboeken waarin hij van uur tot 
uur zijn bezigheden beschrijft, en daaruit blijkt dat hij zelfs dagen aan een stuk nadacht 
over een bepaald puntje of streepje. Terwijl zijn figuratieve schetsen uit zijn vroege jaren 
juist vaak op een paar uur klaar waren." 



De tentoongestelde werken zijn afkomstig uit privé collectie, en uit Huize Lismonde in 
Linkebeek, de statige villa 'Les Roches' waar de kunstenaar de hele tweede helft van de 
twintigste eeuw woonde. Dat huis werd gerenoveerd en is nu een klein museum dat elke 
zondag kan worden bezocht.  

 
in samenwerking met ‘Huize Lismonde’ Linkebeek 
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