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GERARD BAUWENS  ->  mens, natuur, milieu en economie
Kennis met Johan Gerard Bauwens en vrouw
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Quellen: Eigene Fotos, diverse Prospekte und das INTERNET



Het thema: mens, natuur, milieu en economie
De evolutie in het werk van Bauwens Gerard krijgt de voornaamste aandacht naar de sterke tegenstelling van het menselijk maaksel ten overstaan van de natuur, in een speelse kluwen van 
de techniek, die tot hun essentie worden teruggebracht in een eigen beeldentaal. Zozeer dat niet het figuur als dusdanig, en ook niet direct de natuur belangrijk zijn, maar het concept meer 
betekenis krijgt in het observeren van mijn werken, met een andere dimensie rond milieu en economie.
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Biografie
BAUWENS Gerard, Christian, graficus kunstschilder. Gent, 26 januari 1947.
Opleiding : grafische opleiding kunst, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (1963-1971).
Werd voor tekenkunst 7 jaar opéén volgend eerste en eindigde met de grootste onderscheiding.
4 jaar les de zaterdag: schetsen naar gekleed levend model (1964-1968)
Tekenkunst onder leiding van Ernest van Hoorde, Nuytens, Fons de Vogelaere,Frans Musche, Wilfried Sybrandts
Loopbaan : tekenaar, vrij kunstenaar (schilderkunst tekenkunst) Andere functies en mandaten : jurylid
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (1974-1975)
Individuele tentoonstellingen
1977: Aymon - Gent
1979: Aymon - Gent
1980: Belgische Huis - Parijs
1982: Vyncke-Van Eyck - Gent
1983: Amaryllis - Brussel
1983: Vyncke-Van Eyck - Gent
1984: Gemeentehuis - Sint Lievens Houtem
1986: De Peperbusse - Oostende
1986: 't Zand - De Panne
1986: Trunchina - Drongen
1987: Trunchina - Drongen
1987: 't Zand - De Panne
1987: Les Roches Fleuries - Durbuy
1994: Resonans - Gent
2001: Lineart - Gent (RESONANS)
2009: Christiane Jamagne - Somme-Leuze
Gezamenlijke salons
Museum voor Schone Kunsten - Brussel
Aymon Selectie - Gent
St.-Pieters Abdij - Gent
Publicaties / realisaties:
monografie (1984) : diverse publicaties in kranten, weekbladen en catalogi.
" De muren weten ervan. Kunstenaars van het Patershol" 1998 - museum volkskunde, Gent
Varia
Behaalde in 1970 de "Prijs Doutrelon de Try" en in 1971 de "Prijs Pro Civitate".
In 1974 medaille Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur.
Eervolle vermelding : Rotary Club in 1977 Joris Minnefonds in 1979
Prijs van het Publiek Stad Ronse , in 1979 in 1984 en 1986 te Kortenberg, in 1995 Naqi Stichting Tielt-Winge.

Gezamenlijke tentoonstellingen
1975: Aymon - Gent
1976: Aymon - Gent
1979: Emile Verhaeren Museum - Sint Amands aan de 
Schelde
1981: Kilkenny Castle - Ierland
1984: Amaryllis - Brussel
1984: Trunchina - Drongen
1985: Evasion-Waremme
1987: De Peperbusse - Oostende
1988: 't Scoon Huys - Antwerpen
1989: Pantheon - Knokke
1990: Amaryllis - Brussel
1994: Resonans - Knokke
1995: Den Peroun - Maaseik
1999: 't Leeghoek - Kruishoutem
2002: Resonans - Gent
2017: 't Leeghoek – Kruishoutem

Voorname private verzamelingen - Werken in binnen- en 
buitenland



Het cliché-beeld dat men heeft bij het verlaten van de academie leidt tot het verwerven van de doorgaans klassieke beeldvorm van de 
gecontoureerde lijn met de vlakke opvulling.
Het kunstgebeuren is een zoektocht naar zijn eigen zijn. Wanneer men in zijn prille begin zo zeker met andere kunstenaars wordt vergeleken, 
zoals met Rik Wouters en Permeke omwille van de spontaniteit en de kracht waarmee mijn werken werden opgebouwd.
Terwijl ik in een verdere periode wordt vergeleken met Pol Mara omwille van de esthetische vormgeving. En zo groeit het verder.
Ik kan mij er in verheugen dat wat ik nu breng, en eveneens wat ik vroeger bracht, in de eerste plaats heel persoonlijk is wat betreft techniek als 
idee, zijnde “oeuvre”.
Van meet af aan, ben ik bij mijn eerste tentoonstellingen mijn eigen verworven techniek gaan opbouwen, in die zin dat geheel dit wereldje is 
getekend in een stijl die zeer persoonlijk is net zoals , als men terug wil vergelijken (Van Gogh), ook een persoonlijke techniek had. 
In mijn beginperiode werkte ik uitsluitend met houtskool, daarop volgde potlood. Een paar jaar terug is dit verder geëvolueerd naar het 
schilderen en nog steeds met het hardnekkige karakter het technische aspect niet te verloochenen. Het idee dat al die jaren heeft getypeerd, door 
de naaktstudies van bij de academie, is het menselijk figuur steeds als centraal punt te gebruiken bij de grote verscheidenheid van thema's die in 
de jaren speelden. Ondermeer, romantiek, sensualiteit, erotiek, vrijheid, bewustwording, esthetiek, natuur...enz. 

Nu gaat de voornaamste aandacht naar de sterke tegenstelling van het menselijkemaaksel ten overstaan van de natuur, waarin de vormen en 
verhoudingen, irreëel in een speelse kluwen van de techniek, tot hun essentie worden teruggebracht in een eigen beeldentaal. Zozeer dat niet het 
figuur als dusdanig, en ook niet direct de natuur belangrijk zijn, maar het concept meer betekenis krijgt in het observeren van mijn werken.  

Bauwens Gerard    
Het voorstellen van mijn persoon en 
de evolutie in mijn werk is als volgt    

->



Actueel – houtskool tekeningen

Bruisend leven Onder de bloesem De lotus plukster 







Vakantie in de tuin





Actueel - portretten











In hun schaduwen 1130 mm x 1430 mm

Actueel - gemengde technieken

Waterladies and lotuses 1000 mm x 3000 mm - tweeluik



De foute keuze 
(van Adam)

Onze aarde is in 
gevaar!

Bevolkingsexplosie!

Opnieuw benadrukt!







Groene schijn







Van haar sluiers ontdaan 1040 mm x 1500 mmThai (vrijheid) 750 mm x 1100 mm Reïncarnatie 1040 mm x 1440 mm



Actueel - acryl op doek

Heidi met abstrakte bloem 590 mm x 770 mm

De twijfel 750 mm x 880 mm









A-F Haelemeersch in 2010
over Gerard Bauwens:

Een speciale groet van Gerard aan Albert-Fernand.



De kunstenaar heeft me ook een paar leuke woorden geschreven!

chtcht.



Voor mij was het bezoek aan de tentoonstelling een grote 
spirituele winst.

Gerard Bauwens en zijn vrouw ontvingen me erg 
vriendelijk en zij beantwoordden mijn vragen. 

Ik kan het alleen maar eens zijn met kenners van zijn kunst:

• 'Voor hem is de schoonheid het meest waarachtige 
erfgoed van de mens.'

• 'Want hier is de eenzaamheid, de verinnerlijking, het 
voornaamste, de stilte in de storm, de verbeelding.'

• 'De meisjes zijn ongeschonden maar breekbaar als alles 
wat gecultiveerd wordt in een artificiële omgeving. 
Gerard Bauwens werk is een klassiek beheerste 
romantische illusie, maar is niet alles illusie, en illusie 
niet alles?'

• 'Zijn personages kijken de toeschouwer meestal niet 
aan: hun blik is afgewend of neergeslagen en dit 
verleent hen een roerloze rust en een diepe 
tijdeloosheid.'

• 'De synthese van intelligente tederheid en 
scherpzinnigheid in een gekunstelde vormgeving. '

• 'Gerard Bauwens draagt van geen enkele stijlrichting het 
etiket, is klassiek en tevens van zijn tijd, kortom 
schepper van een schoonheid die van alle tijden is.'

Hartelijk dank aan de kunstenaar en zijn familie en aan 
iedereen die de tentoonstelling heeft georganiseerd.


