Verborgen schatten van Léon Spilliaert

In de verzamelingen
van de
Koninklijke Bibliotheek
Rachel Vergison, de weduwe van Léon Spilliaert, verkocht tussen 1956 en 1960 een collectie van ISO tekeningen
aan het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Dit fonds zag quasi nooit het daglicht maar
wordt ter gelegenheid van de aanhollende Spilliaerttentoonstelling in het najaar voor één keer uit de kast
gehaald.
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Beschouwing. Landschap met waterwilgen langs een rivier
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts 'Datum 1900'. Opschrift bovenaan : 'CONTEMPLATION'
Pen en gewassen Oost-Indische inkt, blauwe aquarel op papier, 1 54 x 1 99 mm

geconserveerd. Zo wordt elke tekening in het Prentenka
binet bewaard in een farde van zuurvrij papier met erom
heen een passe-partout.De tekeningen zitten in kartonnen
dozen die op hun beurt bewaard worden in metalen kasten.
Het spreekt voor zich dat de ruimte van bewaring is gekli
matiseerd. Wie in het Prentenkabinet kostbare tekeningen
wil bekijken krijgt katoenen handschoenen aangeschoven
en steevast bewaking mee. Voor wat Spilliaert betreft, zijn
na de opening van de tentoonstelling nagenoeg al de te
keningen in het bezit van het Prentenkabinet geïnformati
seerd en te bekijken via www.kbr.be. "De tentoonstelling
bood ons de unieke gelegenheid om een dergelijk project
aan te vatten," zegt Alain Jacobs content. "We be
perken ons uiteraard niet tot de moderne kunst al
leen. Je kunt evengoed de tekeningen van Brueghel
in onze collectie opvragen. Het informatiseringpro
ces draait momenteel op volle toeren we zijn nu aan
de letters C enD. Je moet rekenen dat we ongeveer
30.000 tekeningen en zo'n circa 500.000 prenten te
verwerken hebben."
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literatoren Maurice Maeterlinck en Emile Verbae
ren op, met de laatste wasSpilliaert goed bevriend.
Zo illustreerde Spilliaert onder meer bundels als
Pour Les amis du poète (1896) en Petites Légendes

(1900) van Emile Verhaeren. Van Maeterlinck ver
luchtte hij de drie volumes Théêltre (1900-1901) met
348 vignetten en bladillustraties, dat alles in op
dracht van de Brusselse uitgever Edmond Deman.
Deel twee van de tentoonstelling toont nagenoeg al
zijn zelfportretten. Anne Adriaens-Pannier: "Spil
liaert was weinig geïnteresseerd in andere model
len.De spiegel biedt hem de mogelijkheid zijn eigen
psyche te doorgronden. Hij begint er mee in 1902
maar de echte psychische studies dagtekenen van
190711908. Het laatste en derde deel van de ten
toonstelling brengt fascinerende interieurs en ver
gezichten van dijk en zee. De vergelijking met Xa
vier Meilery's intimistische interieurs is hier gauw
gemaakt of met de perspectieven van Hiroshige en
Hokusai zoals bijvoorbeeld voor De Hofstraat of
Meisjes voor de golf van Spilliaert."

Verder speurt Adriaens-Pannier naar de identiteit
van de in Oostende geboren meester. "Dat doe ik
door transponering van Odilon Redons boek A soi
même. Odilon gunt ons een blik in zijn artistieke

ziel. Hij onderzoekt het gebruik van zwart wat men
noemt: La profandeur du noir. Qua techniek ver
diepte ik mij in Alfred Kubins Le travail du des
sinateur. Hij peilt naar de waarde en betekenis van

de inkt, het papier, zaken die ik in verband heb ge
bracht met het werk vanSpilliaert."
Zowat tachtig procent van de in totaal 3.500 wer
ken die Spilliaert heeft nagelaten, bevindt zich vol
gens Anne Adriaens-Pannier in privé-bezit. Van dit
oeuvre zijn er maar 55 schilderijen op doek, paneel
of karton. Schilderen was niet bepaald zijn dada.
LéonSpilliaert experimenteert er mee voor het eerst
in 1920, maar algauw blijkt dat hij van schilderen
geen kaas heeft gegeten. Het ontbrak hem omzeggens aan
metier.Anne Adriaens-Pannier: "Als je naar zijn schilderij
Staande vrouw, profiel naar

en kijkt heb je het gevoel alsof hij zijn spontane originaliteit

rechts, op haar hoofd een

verliest. Het zit allemaal muurvast. Er is nauwelijks diepte.

hoed met brede randen;

In de tentoonstelling laat ik wel vier schilderijen zien: Het

twee zwanen
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week komt er wel een nieuweSpilliaert bij.Dat maakt het

Zwarte waterverf en gewas·
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onderwerp spannender dan wat ook."
Philip Willoert
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