Dirk Lamote en Jef Seynaeve hebben als kunstenaars weinig met elkaar
gemeen tenzij dat ze beide met grote overtuiging en oprechtheid aan hun
oeuvre werken. Verder allebei karig zijn in het exposeren en zeker niet op
kop lopen van hen die de schijnwerpers opzoeken. Hun kunst is sterk op
zichzelf betrokken en is niet van het maatschappelijk verantwoorde type
(“return on society”) dat grote oplossingen wil bieden voor actuele ecologische,
politieke of economische factoren.
Norbert Hostyn
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Dirk Lamote - Sculpturen
Nu, op zijn 56ste, zijn de lijnen in het gevolgde parcours van Dirk Lamote duidelijk. Het is een
consequente evolutie geweest, bouwend aan zijn eigen artistiek verhaal. Met onderweg : het zoeken,
het uitproberen van ideeën, het kunnen loslaten van ideeën ook. Alles constant gevoed door kijken,
bestuderen, lezen, nadenken, overwegen. Beeldhouwkunst als plekken van bezinning, van bevraging
van de beeldhouwkunst zélf.
Dirk Lamote is erg geboeid door filosofische vraagstukken. Van die interesse in de metafysica vindt
men de weerslag in zijn sculpturen die worden gekenmerkt door een zekere hermetiek.
De kijker moet rationele en traditionele interpretaties achter zich laten en zich laten leiden door het
ongekende, nl. zich inleven in Lamote’s eigen gedachtengang. Zijn opgedane indrukken en herinneringen, reflectie, doorgronden van geometrische vormen... dit alles speelt mee. Uit-zichzelf is dat alles zeer
persoonlijk en dus moeilijk mededeelbaar.
De ideeën waarrond Dirk Lamote werkt zijn uiteenlopend. Grondgedachte is het exploreren van
aloude basisvormen, die naar zijn hand te zetten en de resultaten te tonen in combinaties en confrontaties van werkstukken. We kunnen hier eventueel nog de hand in zien van Paul Perneel, in de late jaren
‘80 Lamote’s leraar beeldhouwkunst aan de Oostendse Kunstacademie. Het waren trouwens de jaren
van Lamote’s eerste exposities.
Basisvormen zijn niet oneindig : potvormen, kommen en schalen; recipiënten die bij Lamote “bevattingsvormen” worden; en ook twee- of driedimensionele meetkundige figuren waarvan hij er graag
meerdere combineert. In zijn pot- en komvormen bewerkt Dirk Lamote de buitenkant van de natuursteen tot ruwe, ongepolijste agresieve texturen door ze kris-kras met de slijpschijf te bewerken. Die
diepe groeven doen vervreemdend aan omdat we gewoon zijn aan gladdere, zachtere oppervlakken.
Een reeks schotels met uiteenlopende vormgeving vertonen dezelfde karakteristieken wat de bewerking
van het oppervlak betreft. Dirk Lamote presenteert er drie op een tafel. 1, 2 en respectievelijk 3 stokjes
op de schotels markeren hun plaats in het ensemble.
Heel zeker is ook de vorm van een primitieve kano een oer-vorm. Een stevige maar “open” transportmiddelen naar de onderwereld.
Een aantal kubusachtige arduinen blokken zijn allen op een andere manier gekapt en bewerkt. Door
lagen van jute en gips toe te voegen, ook steeds op een andere wijze, voegt hij nieuwe texturen toe aan
de harde steen. Als “De Stad” presenteert Dirk Lamote er een viertal op een tafel.
Een stel houten balken zijn gestapeld tot een grotere balkvorm, zo dat de twee zijvlakken vierkanten
vormen waarin Lamote een cirkel uitspaart. Het levert een spel van drie vormen op die ingenieus met
elkaar vervlochten zijn : balk, vierkant, cirkel.
Er zijn sculpturen waarin Dirk Lamote zijn steen “tegennatuurlijk” bewerkt. In een sculptuur zijn de
stenen zo gekapt, dat ze gevouwen lijken. Door ze dan 2 à 2 in elkaar te laten haken en met koorden
vast te binden krijgen we bevreemdende objecten.
In de massa van 2 balken met overlangs uitgeholde cirkelsegmenten vormen die holtes op de korte
kanten een perfecte cirkel wanneer de twee balken juist gepositioneerd zijn. Ook hier het spelen met
geometrische vormen. Maar door de sculptuur verder te bekleden met jute en toe te binden met riemen is er opnieuw die bevreemding.
“Omhels mij” is de naam van een reeks transparante metalen structuren met vrije vormen waarvan
de ribben een ingesloten ruimte creëren. Het gepolijste en gekleurde stalen frame ziet er van buitenaf
koud en stevig uit. Van binnen uit gezien echter zorgt de bekleding in mousse, die nauwgezet de ribben volgt, voor een heel ander gevoel : zachter, weker.
Zonder volledig te willen zijn in de beschrijving van de tentoonstelling, wilden we duiding brengen bij

de richting die Dirk Lamote uitgaat. Reflectie, vorm en materiaal zijn de uitgangspunten.
De beeldhouwkunst in Oostende is hooguit een verhaal van een eeuw en een kwart, van 4 à 5 generaties. Maar dat belet niet dat het boeiend en rijk is. Brengen we enkele namen in herinnering in
opklimmende lijn : Balthasar Mouton en Karel De Kesel voor W.O.I, Oscar De Clerck in het interbellum, daarna een kleine groep die vooral tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw actief was met oa.
Gust Michiels, Willy Van Huyse, Gerard Holmens, Yves Rhayé, Jacky De Maeyer. Dan gevolgd door
Bart Soubry, Yves Degrieck, Linda Molleman en Dirk Lamote. Vergeten we ook niet dat Oostende de
thuisbasis was van de jaarlijkse Nationale Beeldhouwwedstrijd August Vermeylen. Concours waarvan
Dirk in 1999 laureaat werd.
Norbert Hostyn
❧❧❧
Oostende °1959 - Woont en werkt in Oostende.
Hij volgde beeldhouwen aan de kunstacademie in Oostende.
Recente tentoonstellingen
1998
groepstentoonstelling Merendree
1998
individuele tentoonstelling Arta Eernegem
1998
1ste prijs provinciale commissie beeldende kunsten ontwerp kunstwerk Ichtegem
1998
groepstentoonstelling loker-watou(abele)
1999
Eastern in Ostend i.s.m. gallerij arta
1999
individuele tentoonstelling Harelbeke
1999
1ste prijs nationale beeldhouwwedstrijd August Vermeylenfonds
2000
individuele tentoonstelling CC anton diez stad Bredene
2000
groepstentoonstelling arta
2000
groepstentoonstelling Destelbergen
2000
selectie ontwerp monument Evergem
2000
groepstentoonstelling stad Nieuwpoort
2000
groepstentoonstelling Antwerpen
2000
individuele tentoonstelling Arta Ichtegem
2001
individuele tentoonstelling Cum-Laude Mol
2001
individuele tentoonstelling galerij Dialoog Oostende
2002
selectie kunstgrepen Middelkerke
2002
individuele tentoonstelling Diksmuide
2002
groepstentoonstelling Oostende
2004
groepstentoonstelling Nieuwpoort
2005
individuele tentoonstelling Middelkerke
2006
individuele tenstoonstelling C.C. Ichtegem.
2006
groepstentoonstelling Gits
2006
individuele tentoonstelling Middelkerke
2007
tentoonstelling laureaten De Peperbusse Oostende
2008
40 Oostendse kunstenaars tentoonstelling
2009
groepstentoonstelling Vichte
2013
ID Gistel groepstentoonstelling cultuurdienst Gistel
2014
“Oostends paviljoen” cultuurdienst Oostende
2015
wGroepstentoonstelling cultuurdienst Nieuwpoort

Rond vierkant
eik - 2014
200 x 100 x 100 cm.

Golgotha
plaaster & blauwe hardsteen - 2009
120 x 120 x 130 cm.

Blue
Omhels mij #1
Fotoprint
op dibond
staal & mousse
- 2008
50
40 cm.
60 xx 20
60xcm.

Cubes
blauwe hardsteen - 2008
250 x 40 x 105 cm.

Head
zandsteen - 2010
20 x 10 x 30 cm.

Recipient #3
staal & mousse - 2008
50 x 20 x 40 cm.

De wetten
lood & blauwe hardsteen - 2009
30 x 30 x 30 cm.

Reconstructie van een cilinder
jute & blauwe hardsteen - 2015
150 x 50 x 120 cm.

Spoken words shelter
blauwe hardsteen - 2015
30 x 30 x 20 cm.

Spoken words
blauwe hardsteen - 2015
30 x 30 x 20 cm.

One two three: a dinner table
marmer & blauwe hardsteen - 2015
100 x 180 x 100 cm.

Stenen om het vermoeide hoofd op te leggen
blauwe hardsteen - 2000
200 x 100 x 20 cm.

The letter
blauwe hardsteen - 2000
45 x 110 x 25 cm.

Jef Seynaeve - Schilderijen
Als beeldend kunstenaar is Jef Seynaeve (1945) een product van zijn afkomst. Zijn directe voorouders waren gedegen kunstambachtslui, bedreven in disciplines zoals meubelmakerij, houtbewerking of
toegepaste beeldhouwkunst, zonder daarom zelf uitgesproken creatieve aspiraties te hebben. De fijne
kneepjes van het métier beheersten ze tot en met. Dààr zag en bewonderde Jef die vakkennis die hij ook
tot de zijne zou maken en gaandeweg verfijnde aan de Academies van Oostende en Brugge en aan het
Hoger Sint-Lukasinstituut in Gent. In Sint-Lukas zou hij later zelf docent in het vak Technologie zou
worden, na een carrière als restaurator bij het Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel.
Het is al de late jaren ‘70/vroege jaren ‘80 wanneer Jef Seynaeve naar buiten komt als kunstschilder.
Zijn Oostendse generatiegenoten -met een vork van zo’n 10 jaar- zijn ondermeer : Roland Devolder,
Rogier Remaut, Nadine Van Lierde, Dirk Michiels, Guynelly, Micheline Beddeleem en William Sweetlove.
De schilderijen uit de jaren late ‘70-vroege ‘80 waren vooral surrealistisch van teneur. Zijn voorstellingen waren als moeilijk te ontcijferen rebussen. Telkens weer een som van figuratieve elementen vol
symboliek en allusies die alleen de kunstenaar ten volle begreep.
Een lange periode van symboolgeladen schilderijen volgde, vooral gedragen door een of meerdere
vrouwenfiguren -met of zonder attributen- maar met een focus op texturen en de weergave van draperingen en een zekere gang naar het religieuze of mystieke. Het schilderij “Hij is niet meer hier” uit het
ex-Museum voor Schone Kunsten Oostende is er een voorbeeld van. Deze schilderijen refereerden stilistisch voortdurend naar renaissance, maniërisme en barok. Het doek “Schaduwbeeld” is een uitloper
van deze reeks.
Een gestage onderstroom in zijn schilderkunst -die nog steeds voortduurt- was toen ook al zijn familie:
de aangrijpende portretten van zijn vader, zijn vrouw Greta, die daarnaast vaak als zijn model in symbolische werken weerkeert, zijn kinderen en -recenter- kleinkinderen. En zelfportretten.
De recentere periode bracht een uitwaaieren van thematieken. Daarvan biedt deze tentoonstelling een
mooie staalkaart.
“Next Generation” is een man met gasmasker en daar kan men een ecologische boodschap aan koppelen. Kwetsbaarheid spreekt uit het schilderijtje met de blote voeten op glasscherven of uit dat met de
twee handen die een veertje vasthouden.
“Pygmalion” toont een marmeren portretkop staande op een antiek dressoir (portret dat Jef Seynaeve
trouwens in werkelijkheid ook heeft gebeiteld). Door aanbrengen van kleur en juwelen lijkt ze tot
leven te komen.
Drie kleine werkjes, ogen, een oor en eentje met neus en mond brengen samen de zintuigen in beeld.
“Confrontation”. In twee doeken confronteert Jef Seynaeve zichzelf met gesculpteerde portretbustes
van vergeten figuren die in een Frans museum staan opgesteld. Hun namen en betekenis doet er hier
niet echt toe. Jef Seynaeve plaatst zich als “levende” in de rij van een klassieke traditie gesymboliseerd
door deze bronzen of marmeren koppen.
Zijn interesse in dieren en diertjes allerhande lijkt eerder recent. Vogeltjes, dooie vooral, zo meelijwekkend. Maar ook eentje dat op een mezenbol voor zijn nestkastje zit. “Winter” kreeg het als titel. Frêle
schilderijtjes van tere wezentjes. “Dog” : een hondje als het ware gevangen in een glazen pyramide.
“Sweet butterflies” : vale vlinders gevangen onder een glazen stolp met alleen die éne vrije vlinder die
nog kleur heeft.
Ook recent zijn de zeeschilderijen. Enkel grote formaten en een aantal kleine marines. Jef Seynaeve
observeert het ongrijpbare : de lijnen van golven en schuimpartijen, de kleuren, reflecties, transparanties van het water. Landschappen schilderen deed Jef Seynaeve al lang. Het waren vroeger bv. reisherinneringen in notenbruin. Hier zijn het een reeks landschappen met graanvelden, rotspartijen, bomen,

spectaculaire panoramas en luchten. Ze doen onwillekeurig denken aan sommige grootmeesters van
het landschap uit het verleden.
Zijn schildertechnische virtuositeit blijkt uit de schedel met hoge hoed en rode pluim in een spiegel
gezien of uit het verstilde stilleven met rode tulp op een zilveren schotel en bijhorende zilveren doosje.
De werken van Jef Seynaeve zijn symbolisch of, wanneer ze de weergave van de realiteit lijken, toch telkens lichtjes surreëel. Wie goed kijkt ziet het spel met onuitgesproken contrasten : dood/levend, zacht/
hard, lief/wreed, vrij/gevangen, fictie/realiteit, eeuwigheid/vergankelijkheid...
Voor de Hellepoort van Auguste Rodin staat en groep bezoekers in beate bewondering. Bewondering?
Zo lijkt het op ‘t eerste zicht. Eén van de poorten staat open en daarachter laait het hellevuur hoog op.
Het is drummen om binnen te gaan.
Norbert Hostyn
❧❧❧
Oostende °1945 - Woont en werkt in Oostende.
Studies:
- Kunstacademie en school voor toegepaste kunst Oostende
- Academie voor Schone Kunsten Brugge
- Hoger Sint Lucasinstituut voor Architectuur en Beeldende kunsten Gent
- Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel KIK
- Beeldhouwen Syntra West Brugge
Beroepservaring:
- 1970-1979: Restaurator van kunstwerken KIK Brussel
- 1979-2000: Docent Hoger Sint Lucasinstituut Gent
- 1980: Gastdocent Antiekhandel Syntra West Oostende, Brugge en Kortrijk
- 1986: Gastdocent RUG afdeling “Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde”
Tentoonstellingen:
- Tentoonstellingen in binnen-en buitenland vanaf 1977 tot heden.
- Oostende, Gent, Antwerpen, Oostakker, Edegem, Vinkem, Geraardsbergen, Slijpe,Roeselare...
Maastricht, Sint Petersburg...
Werken in het bezit van musea en privé-collecties.
Publicaties in verschillende boeken, tijdschriften, lexicons, kranten e.a
- Belgium artists signatures. Paul Piron
- Peyresq; een provencaals dorp op de route van transhumance. Johan Devos
- Creare. R. Turkry
- 100 jaar Museum voor schone kunsten in Oostende. Norbert Hostyn
- Oostende kruispunt van Europa. Mappa Mundi
- Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars.
- Dictionaire des peintres Belges du XIV siècle à nos jours
- La renaissance du livre.
- Kunstenaars en galerijen.
- Conservatie en restauratie van moderne en actuele kunst, een disciplinair gebeuren.
- Een eeuw zorg om monumentenzorg; restauratie van muurschilderijen.

Confrontatie
olieverf op doek - 2015
98 x 79 cm.

Eenheid
olieverf op doek - 2015
120 x 100 cm.

Kwetsbaarheid
olieverf op doek - 2014
36 x 35 cm.

Levenswater
olieverf op doek - 2012
76 x 63 cm.

Portret Lucas
olieverf op doek - 2014
32,5 x 43 cm.

Presentation
olieverf op doek - 2015
25 x 22,5 cm.

Pygmalion
olieverf op doek - 2012
55 x 80 cm.

Rijstvogel
olieverf op paneel - 2012
15,5 x 12,5 cm.

Zintuig oor
olieverf op paneel - 2014
15,5 x 12,5 cm.

Zintuig oog
olieverf op paneel - 2014
19,5 x 10 cm.

Zintuig mond
olieverf op paneel - 2014
17 x 18 cm.

Landschap
olieverf op doek - 2013
80 x 70 cm.

Portret
ets - 2014
50 x 60 cm.

Introspectie
olieverf op doek - 2007
120 x 100 cm.

Landschap
olieverf op doek - 2013
48 x 35 cm.

Levensdood
olieverf op doek - 2013
39,5 x 48 cm.
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