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Vlaanderen is op de wereldkaart maar een stip en het bevolkingsaantal is dat van een middelgrote stad
in China. Maar in de kunsten, en in het bijzonder in de beeldende kunsten staan we voorop: van Jan Van
Eyck over Pieter Paul Rubens en Antoon Van Dyck tot vandaag figuren als Paul Van Hoeydonck. Paul Van
Hoeydonck is geboren in Antwerpen in 1925. Hij woont en werkt in Wijnegem. Deze medestichter van
de kunstenaarsgroep G58 Hessenhuis breekt door in de tweede helft van de jaren vijftig met abstract en
monochroom werk.
Hij neemt in de periode 1958-1962 deel aan alle belangrijke exposities die door de groep G58 werden
ingericht: een voorbereidende expo met drie collega’s in Kasteel Middelheim, en daarna in het
Hessenhuis de drie eerste groepstentoonstellingen van G58 Hessenhuis, een individuele tentoonstelling,
gezamenlijke tentoonstellingen rond de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, de Talensprijs, Hedendaagse
Schilderkunst Nederland-Vlaanderen-Zuid-Afrika. Hij nam het initiatief tot organisatie in het Hessenhuis
van de baanbrekende tentoonstelling “Vision in Motion” in 1959. Dit was de eerste internationale
manifestatie in België van spatio-dynamische of kinetische kunst met onder meer werk van Pol Bury,
Yves Klein, de ZERO-oprichters Heinz Mack en Otto Piene, Jezus Rafael Soto, Daniel Spoeri, Jean Tinguely
en Paul Van Hoeydonck. En in 1962 werd in het Hessenhuis de eerste tentoonstelling in België van AntiPeinture ingericht, met onder meer Vic Gentils, Jan Henderikse, Walter Leblanc, Julio Le Parc, Piero
Manzoni, François Morellet, Martial Raysse, Jan Schoonhoven, Yvaral en opnieuw Paul Van Hoeydonck.

Zelden heeft de hedendaagse plastische kunst in Vlaanderen een zo nauw en persoonlijk contact
onderhouden met het buitenland. En Paul Van Hoeydonck was een sleutelfiguur in dit gebeuren.
In het begin van de jaren zestig kreeg het werk van Paul Van Hoeydonck een nieuwe dimensie. Euforie
en drama vormen sindsdien de constanten in zijn werk, dat zich toespitst op wat sinds mensenheugenis
een sciencefictionachtige wensdroom was, maar sinds 1961 realiteit is geworden: de exploratie van de
ruimte. Astronauten, planeten, satellieten en robots vormen de thema’s van zijn reliëfs, zijn schilderijen
en objecten, waarin vooral “wit” wordt aangewend, mede als symbool van het onwezenlijke. De
ruimtevaart is voor de kunstenaar geen avontuur, het is een evidentie, meer nog het is een noodzaak.
Zijn werk kende een internationale belangstelling , vooral in de
Verenigde Staten, New-York werd zijn tweede thuisstad, in Italië, met
vooral Venetië als baken, in Frankrijk in galeries als Iris Clert en
recent nog Guy Pieters, beide in Parijs. Zijn werk werd getoond in
musea over de hele wereld en in belangrijke kunstmanifestaties als
de Biënnale van Venetië en de Documenta III in Kassel in 1964.
In 1971 werd door de bemanning van Apollo 15 voor het eerst in de
geschiedenis een beeldje op de maan geplaatst. Dit kunstwerk kreeg
de titel “Fallen Astronaut” en werd gecreëerd door Paul Van
Hoeydonck. Voor zijn bijdrage aan de ruimtevaart werd de
kunstenaar recent nog gehuldigd in het beroemde Smithsonian
Institute in Washington.
Ook was de kunstenaar aanwezig in de drie belangrijke recente ZERO- tentoonstellingen in het
Güggenheim-museum in New York, in Berlijn en in het Stedelijk Museum Amsterdam.
In Antwerpen kan op de Universiteit Antwerpen op niet minder dan drie campussen representatief werk
van hem bewonderd worden vooral uit de jaren zeventig en tachtig. De grote Franse kunstcriticus, de
vader van de Nouveau Réalistes, Pierry Restany heeft Paul Van Hoeydonck terecht de “archeoloog van
de toekomst” genoemd.
En ook vandaag nog is deze meester met het heden en met de toekomst bezig. Het heden dat verschrikt
wordt door terreur op onze straten en in onze ziel. Als assemblagekunstenaar zal hij door de
inschakeling van voorwerpen en oppervlaktebehandeling naar die toestand verwijzen. Maar in zijn
planeten blikt hij weer vooruit op de toekomst.
Ik ken Paul Van Hoeydonck al zowat een halve eeuw, vijftig jaar. Ik weet dat achter ieder werk, ieder
schilderij, ieder reliëf, ieder object ook een melancholie schuil gaat, dat besef van tijdelijkheid en ijle
droom, dat het leven zo draaglijk maakt. In het huidig werk van Paul Van Hoeydonck, dat krachtig is en
vitaal, ontmoeten in de ruimte vreugde en melancholie, schoonheid en kwetsbaarheid, heden en
toekomst, of om de titel van de expo te parafraseren: droom en realiteit elkaar.
De kunstenaar heeft in deze mooie ruimte van de galerie Schoofs + Van Duysse een mooie pagina
toegevoegd aan zijn reeds rijke oeuvre.
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