
 

 

 

HOMMAGE 
Eduardo Chillida – Michel Seuphor 
I.s.m. kunstgalerij Hauser & Wirth, Zürich/Madrid en de Chillida Estate 
5 augustus – 6 november 2022 
vernissage vrijdag 5 augustus 2022, 15u, nacht van het Zoute 

 
Vanaf 5 augustus tot 6 november 2022 brengt kunstgalerij De Mijlpaal in Knokke, Zeedijk 816, 
een hommage aan twee internationale gerenommeerde kunstenaars, Eduardo Chillida 
(1924-2002) en Michel Seuphor (1901-1999). De Spaanse en Franse (maar Belgisch) geboren 
kunstenaars verwierven internationale bekendheid met hun abstracte werk in de tweede 
helft van de 20ste eeuw.  
 
Ze namen beiden deel aan Documenta II in Kassel, in 1959. In datzelfde jaar verwees Seuphor 
ook naar Chillida, in een artikel met als titel “Arguments pour la sculpture”. 
 
 

 
Eduardo Chillida, Elogio dell Hierro II, Hierro, 1990, 36x13x7cm (Photo: Jesús Uriate) 

 
 
Beide kunstenaars zijn voor De Mijlpaal belangrijke ‘mijlpalen’: met zowel Michel Seuphor als 
met de familie van Eduardo Chillida was er een persoonlijk en warm contact, dat zich 
vertaalde in regelmatige bezoeken aan Parijs en San Sebastian, en de uitbouw van een 
eigen collectie met kunstwerken van deze twee kunstenaars. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Michel Seuphor, La Clé, inkt tekening op papier, 1978, 67cm x 51cm 

 
 
Daarnaast toonde De Mijlpaal het werk van deze twee internationale bekende kunstenaars 
regelmatig in tentoonstellingen in Heusden-Zolder, in solo- en groepstentoonstellingen. In 
2007 vond ‘Confessiones’ plaats: een unieke tentoonstelling in de waterburcht van Alden 
Biesen met werk van Eduardo Chillida en zijn vriend en ontwerper André Verroken. De familie 
van Eduardo Chillida was van dichtbij betrokken bij zowel de expo als de speciaal ontworpen 
catalogus. 
 
De voorlaatste tentoonstelling die De Mijlpaal organiseert in de ruimte aan de Zeedijk in 
Knokke, is daarom een hommage aan deze uitzonderlijke en bevriende kunstenaars. Er 
zullen kunstwerken worden getoond uit de eigen collectie samen met internationale 
bruiklenen van ondermeer Gallery Hauser&Wirth (Zürich) en de familie Chillida. 
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