
 

 

 

Guy Vandenbranden (1926 België) 

 
Brussel, de geboortestad van Guy Vandenbranden, was in de jaren vijftig niet enkel gekoppeld 
aan COBRA, maar ook de plek in België waar de abstracte kunst, en dan vooral de 
geometrische abstractie, een tweede adem kreeg na de pioniersjaren 1920. In 1952 werd uit 
onvrede met “La Jeune Peinture Belge” de kunstenaarsvereniging “Art Abstrait” opgericht, 
waartoe naast de schilders Jan Burssens, Jo Delahaut en Jean Milo ook de jonge Guy 
Vandenbranden toetrad. Deze groep had geen uitgesproken profiel en had alleen als bedoeling 
niet-figuratieve kunstenaars te verenigen. 
Al in 1954 exposeerde Vandenbranden constructief werk, toen nog olieverf op doek, een 
techniek die hij spoedig daarna zou verlaten voor allerlei nieuwe combinaties (acryl, lakverf) 
 
Dankzij zijn persistentie, toewijding en zuiverheid heeft Vandenbranden sinds die vijftiger jaren 
een centrale plaats ingenomen in de West-Europese kunst, met ankerpunten in hoofdzaak in het 
geometrisch-abstracte, maar met raakvlakken aan het monochrome, het  
a-chrome en de Zero-kunst. Zijn werk is fel begeerd, niet alleen in België en de omringende 
landen  maar ook in de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Polen. Werk van hem is opgenomen 
in de collecties van een 20-tal musea en culturele instellingen in België, Nederland, Frankrijk en 
Australië. 
 
Het constructivisme van Guy Vandenbranden wil de kunstzinnige expressie enkel bepaald zien 
door de beeldende middelen zelf. De vormen en kleuren die de kunstenaar gebruikt, evenals de 
ruimte die ze innemen en de compositie, kenmerken zich door een volkomen autonomie. Vooral 
worden meetkundige vormen gebruikt als de cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, driehoek, lijn en 
de kruising of versnijding van geometrische vormen. Zijn kleuren geven een apart accent aan de 
abstracte vormentaal. Hij mengt de basiskleuren tot nieuwe samenstellingen. Het is berekening 
contra spontaneïteit, programmering tegen gestualiteit, discipline contra improvisatie. Guy 
Vandenbranden neemt in de tweede generatie constructivisten een centrale plaats in. 
 
Zelf zegt hij over zijn werk: “Abstracte kunst is geen doel op zich. Vierkanten, rechthoeken of 
cirkels tekenen in een bepaalde volgorde heeft geen zin. In het beste geval bekomt men een 
decoratief object, dat het oog kan vleien, maar dat leeg blijft en zonder betekenis. Een 
kunstwerk heeft andere eisen, moet zoveel complexere en essentiëlere noden beantwoorden 
dat het getuigenis, verdieping, spirituele en sociale realiteiten vergt. De abstractie is geen 
uitdrukkingsvorm die niet enkel van een bepaalde keuze of wil afhangt, maar van een 
gebiedende noodzaak die zich aan de artiest opdringt”. 
 
(Uit ‘Guy Vandenbranden – Een halve eeuw constructivisme’ en het essay ‘De constructivist 
Guy Vandenbranden en de peregrinaties tussen de steden 
Brussel-Antwerpen-Milaan-Düsseldorf’ met teksten van Ernest Van Buynder) 
 
 
 
 


