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Een leven In
en rond Art Deco.

Art Deco, ook wel Moderne Stijl ge-
noemd, is een decoratieve kunst- en 

architectuurbeweging die begon in de 
jaren 1920. 

De “GRAND TOUR” 
periode.
In de 18e eeuw werd de “Grand Tour” 
een verplichte vereiste van aristocratische 
status en verfijning voor zowel mannen als 
vrouwen.

Demetre Chiparus 
(1886-1947). 
De “ Chain Danser” is een prachtig Art 
Deco koud geschilderd bronzen werk van 
een mooie jonge danseres.

Het werk van Willy 
Free.
Rody Vanrijkel heeft er overgeschreven 
begin jaren 70, Bert Willems heeft er een 
boek aan besteed.

Kuifje en Bobby op de 
Vespa.  
Mooi limited edition beeld van St. Emett, 
oplage van slechts 25 stuks, Kuifje en Bob-
by op een Vespa-scooter. 
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In deze tijd van Facebook en 
Instagram is het maken van 
een kunst- en antiekmaga-
zine niet zo vanzelfsprekend. 
Dit zou een aanvulling moe-
ten zijn voor wie toch wat 
meer wil weten over de ach-
tergronden van al het moois 
dat we aanbieden.

Eén van de belangrijkste 
dingen is de geschiedenis en 
achtergrond van alle items 
in onze collectie. Dit is een 
van de redenen waarom ik 
op het idee kwam om met 
dit tijdschrift te beginnen, en 
wat u nu leest is de eerste 
editie.

In het begin was alles sim-
pel, we maken een maga-
zine  voor onze klanten en 
vooral  toekomstige klanten 
en praten veel  over objecten 
waarmee we een relatie of 
een bepaalde liefde hebben. 
Maar als je gaat verzame-
len  wat je  gaat gebruiken, 
en vooral wat je  niet gaat 
gebruiken, ontdekten we al 
snel dat het niet zo eenvou-
dig is. 

Ik hoop dat we u hebben 
kunnen overtuigen en nog 
meer interesse kunnen wek-
ken voor onze passie, name-

lijk “Kunst en Antiek”.
Met dit magazine neem ik 
je mee op een spannende 
reis vol moois, je kunt het 
een beetje vergelijken met  
onze eerste  artikel over de 
“GRAND TOUR”. Alleen 
dat we je niet dwingen om 
het te lezen, maar dat de 
kennis je een beetje wijzer 
maakt en aanmoedigt om te 
zien, te voelen en te genie-
ten... 

Ik wil ook even stilstaan bij 
de Art Deco-periode. Een 
tijdperk dat nog steeds mo-
dern en heel eenvoudig aan-
voelt en velen vandaag de 
dag nog steeds aanspreekt. 

Na het Art Deco-periode 
artikel presenteren we het 
prachtige Chiparus beeld dat 
we in onze collectie hebben.

Ook vestigen we de aan-
dacht op een vergeten schil-
der. We presenteren het werk 
van Willy Free, waarna we 
eindigen met een heel mooi 
Kuifje-figuur van Stephan 
Saint Emett, in een zeer be-
perkte oplage.

We wensen je veel plezier 
bij het lezen van onze eerste 
editie. 

Voorwoord 
Welkom op het eerste magazine voor de 

kunst en antiekliefhebber van Munus.

Rudi Thijs
Zaakvoerder Munus Fine Art & Antiques
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De achtergrond van dit stuk 
is een souvenir uit Italië in 
de 18e en 19e eeuw. Eeuw. In 
de 18e eeuw werd de “Grand 
Tour” een verplichte vereiste 
van aristocratische status en 
verfijning voor zowel man-
nen als vrouwen. 

Het idee was dat de reis, die 
meer dan drie jaar zou kun-
nen duren, iemand zou leren 
hoe hij over de wereld moet 
denken; cultuur, geschiede-
nis en entertainment. Boven-
dien kon de ijverige waar-
nemer zijn ervaringen delen 
met de minder bedeelden die 
niet konden reizen, wat een 
gevoel van educatieve ver-
plichting bevorderde. 

Herinneringen aan Grand 
Tour-reizen waren een in-
tegraal onderdeel van de 
18e-eeuwse vrolijkheid en 
zachte onderwerpen, maar 
een veelvoorkomend ge-
spreksonderwerp in een tijd 
waarin conversatie misschien 
wel het belangrijkste middel 
tot sociale interactie was. 

Samuel Johnson merkte op 
dat in 1776, “Een man die 
niet in Italië is geweest, is 

zich altijd bewust van zijn 
minderwaardigheid, omdat 
hij niet heeft gezien wat een 
man zou verwachten.” 

Op deze manier weerspie-
gelde de Grand Tour vele 
aspecten van de zogenaamde 
“Renaissance Man” die in 
wezen kennis gelijkstelt aan 
status en macht. Een van 
de resultaten van dergelijke 
zoektochten naar kennis en 
zelfverbetering was de over-
vloed aan Europese schone 
en decoratieve kunsten in 
Engeland, aangezien deze 
toeristen souvenirs wilden 
meenemen als een visuele 
manifestatie van hun hogere 
opleiding. 

Velen van hen vertegen-
woordigden de ‘moderne’ 
steden die ze bezochten, 
maar in de 18e eeuw wer-
den enkele herontdekkingen 
van de klassieke oudheid ge-
zien, zoals Pompeii in 1748, 
waardoor de oude smaak 
en mode centraal kwamen 
te staan. Dit stimuleerde de 
productie van objecten die 
hun authentieke oude te-
genhangers rechtstreeks imi-
teerden, zoals de bronzen 

EEN BRONZEN 
PORTRET UIT
 DE “GRAND 
TOUR” 
PERIODE
“Een man die niet in Italië is geweest, is 
zich altijd bewust van zijn minderwaar-

digheid, omdat hij niet heeft gezien 
wat een man zou verwachten.”

You don’t 
make art, you 

find It.

Bronzen portret van een man uit de tijd van de Romeinse keizer Hadria-
nus, circa begin tweede eeuw. (van de Grandtour-periode tot de 19e-20e 
eeuw). Het beeld vertoont een levendige diepgroene patina. 

Hoogte met voet: 50 cm (hoofd 33 cm) 

sculpturen van Boschetti, de Portland-vaas 
van Wedgewood en Battons portretten van 
Grand Tourists in klassieke ruïnes die de 
huizen van ‘s werelds rijkste Engelse on-
derdanen vulden.

De route omvatte meestal reizen door 
België, Frankrijk, Zwitserland, de Al-
pen oversteken naar Italië en vervolgens 
naar Griekenland en Egypte, vanwaar ze 
via Oostenrijk, Duitsland en Nederland 
terugkeerden naar Engeland. De Grand 
Tour bleef gedurende het begin van de 

19e eeuw een belangrijk onderdeel van 
de elitetraining en het werd al snel voor 
iedereen beschikbaar na de komst van de 
spoorwegen. Hoewel door dit goedkopere 
vervoermiddel meer mensen aan de Grand 
Tour konden deelnemen, bleef het een 
symbool van rijkdom en prestige. Tegen-
woordig is de erfenis van de 18e-eeuwse 
“gap (of two)” het bestaan van vele uit-
stekende Europese schone en decoratieve 
kunsten in Engelse collecties. 
Ondanks hun aantrekkingskracht op Grand 
Tourists, werden deze items gemaakt door 

zeer bekwame vakmensen en moesten ze 
uitzonderlijk zijn om de rijkste leden van 
de Engelse samenleving aan te spreken. 
Ze vertegenwoordigen een belangrijk mo-
ment en sociale praktijk uit heel Europa 
in de geschiedenis, en hun aanhoudende 
populariteit getuigt van zowel de blijvende 
aantrekkingskracht van het classicisme als 
de neiging tot verzamelen.

M
U

N
U

S M
agazine

N
um

m
er

 1 
- 

Ja
nu

ar
i 2

02
3

4 5



Art Deco, ook wel Moderne Stijl genoemd, 
is een decoratieve kunst- en architectuur-
beweging die begon in de jaren 1920 en 
zich ontwikkelde tot een belangrijke stijl in 
West-Europa en de Verenigde Staten in de 
jaren 1930. 

De naam is afgeleid van de ten-
toonstelling Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Mo-
dernes die in 1925 in Parijs werd 
gehouden en waar de stijl voor 
het eerst werd geïntroduceerd. 
Art Deco-ontwerp vertegenwoor-
digde het modernisme omgezet 
in een modetrend. De producten 
varieerden van individueel ver-
vaardigde luxegoederen tot mas-
saproductie, maar in beide geval-
len was het doel om een elegante 
en onconventionele elegantie te 
creëren die rijkdom en verfijning 
symboliseerde.

De karakteristieke kenmerken van 
de stijl zijn eenvoudige, heldere 
vormen, die vaak een “gestroom-
lijnde” uitstraling hebben; geo-
metrisch of gestileerd ornament 
van representatieve vormen; en 
ongewoon diverse, vaak dure ma-
terialen die vaak natuurlijke mate-
rialen bevatten (jade, zilver, ivoor, 
obsidiaan, chroom en bergkristal) 
naast door de mens gemaakte ma-
terialen (kunststoffen, vooral ba-
keliet, verglaasd glas en gewapend 
beton). Hoewel Art Deco-objec-
ten zelden in massa werden ge-
produceerd, weerspiegelden de 
bepalende kenmerken van de stijl 
een bewondering voor de moder-

niteit van de machine en de ken-
merkende ontwerpkwaliteiten van 
machinaal vervaardigde objecten 
(zoals relatieve eenvoud, vlakheid, 
symmetrie en onveranderlijke her-
haling van elementen).

Art Deco werd beïnvloed door 
Art Nouveau, Bauhaus, Kubis-
me en Serge Diaghilev’s Ballets 
Russes. Decoratieve ideeën kwa-
men van indianen, Egyptische en 
vroeg-klassieke bronnen en de 
natuur. Typische motieven waren 
naakte vrouwenfiguren, dieren, 
bladeren en zonnestralen, alles in 
conventionele vorm.

De meeste grote Art Deco-ont-
werpers ontwierpen individueel 
gemaakte producten of producten 
in beperkte oplage. 
Onder hen waren de meubelont-
werpers Jacques Ruhlmann en 
Maurice Dufrène; architect Eliel 
Saarinen; metaalsmid Jean Puifor-
cat; Glas- en sieradenontwerper 
René Lalique; modeontwerper 
Erté; edelkunstenaars Raymond 
Templier, H.G. Murphy en Wi-
wen Nilsson; en de figuratieve 
beeldhouwer Chiparus. 

Los Angeles, VS: Het gerestaureerde art 
deco-interieur van Union Station

Pastelroze Art Deco-gebouw 
in Los Angeles

Modeontwerper Paul Poiret en grafisch kunstenaar Ed-
ward McKnight Kaffer vertegenwoordigen degenen 
wiens creaties direct een groter publiek bereikten. Het 
Rockefeller Center in New York (vooral het interieur 
onder toezicht van Donald Deskey; bouwjaar 1929-19 
0), het Chrysler Building van William Van Alen en Har-
mon’s Shreve, Lamb en Empire State Building zijn de 
meest monumentale manifestaties van Art Deco. 

In de jaren dertig nam de stijl South Beach in Miami, 
Florida over en vormde een gebied dat bekend staat als 
het Art Deco Historic District. 
Hoewel de stijl tijdens de Tweede Wereldoorlog op de 
meeste plaatsen uit de mode raakte, ontstond er eind 
jaren zestig interesse in art deco-ontwerp. Tot in de 21e 
eeuw bleef Art Deco een inspiratiebron op het gebied 
van onder meer decoratieve kunsten, mode en sieraden-
ontwerp.

Een leven
 in en rond 

Art Deco.
DOMINIQUE ALONZO “Egyptian Dancer” 1920

Art Deco-periode 
sculptuur van de 

beeldhouwer DOMI-
NIQUE ALONZO 
(actief tussen 1910-
1930 in Frankrijk), 

vervaardigt uit 
verguld brons. die 
een naakte vrouw 

“Egyptische danseres” 
voorstelt.

Hoogte inclusief voet: 
27 cm
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DEMETRE CHIPARUS 
(1886-1947) 

“CHAIN DANCER”

Demetre Chiparus (1886-1947) 
“Chain Dancer” verguld bronzen 
figuur, 1925. De vrouwelijke figuur 
is gemodelleerd met bloot boven-
lijf, staande op één been, beide 
armen uitgestrekt, gekleed in een 
elegante met juwelen getooide 
hoofdtooi en rok, met rechthoekig 
marmer. 30,5 cm hoge sokkel, ge-
graveerd ‘DH.Chiparus’ 

Dit beeld staat ook in de volgende 
boeken: - Bryan Catley, Art Deco 
and Other Figures, ed. Antique Col-
lectors Club, Groot-Brittannië, 2003, 
p. 8 ; - Alberto Shayo, Chiparus, 
beeldhouwer Art Deco, uitg. Ab-
beville, Parijs, 1993, p. 3

Demetre Chiparus is een 
van de meest opmerkelijke 
en herkenbare beeldhouwers 
van het Art Deco-tijdperk. 
Zijn art-decosculpturen ver-
tegenwoordigen getrouw de 
art-decostijl. Tegenwoordig 
zijn zijn werken zeer gewild 
bij elke veeleisende verzame-
laar en worden ze bewonderd 
en begeerd door fervente Art 
Deco-verzamelaars. Ech-
te Chiparus-sculpturen zijn 
zeldzaam en kunnen op een 
veiling aanzienlijke bedragen 
opleveren. 

Zijn sculptuur wordt geken-
merkt door delicate modelle-
ring van de vrouwelijke vorm, 
waarbij zeer sierlijke en uit-
gebreide details worden ge-
combineerd met verleidelijke 
art-decoaccenten. Haar slanke, 
langgerekte en ultra-levensech-
te figuren hebben stralende ge-
zichten boven sensuele en gla-
moureus verfraaide kostuums 
geïnspireerd door de artiesten 
en dansers van het Théâtre 
Parisienne, Folies Bergere en 
Russische balletgroepen.

De “ Chain Danser” is een 
prachtig Art Deco koud ge-
schilderd bronzen werk van 
een mooie jonge danseres 
staande op één been in een 
opvallende pose. De voortref-
felijke handgemaakte afwer-
king toont de aandacht voor 
detail en uitzonderlijke vaar-

digheid en vakmanschap van 
meester-beeldhouwer Demetre 
Chiparus. Het figuur heeft een 
prachtig elegant hoofddeksel 
en rok die zeer fijn zijn afge-
werkt met uitstekende handge-
maakte details. De marmeren 
sokkel is gemarkeerd met Chi-
parus en daaronder staat een 
nummer.

Over de kunstenaar

Demetre Chiparus (1886-19 
7) Dimitri Chiparus, geboren 
in Roemenië, verhuisde naar 
Parijs, waar hij studeerde bij 
Antonin Mercier en Jean Bou-
cher. Hij begon kleine sculp-
turen tentoon te stellen, zijn 
eerste tentoonstelling op de 
Salon van de Societe des Ar-
tistes Francais in 191 , wat hem 
een eervolle vermelding op-
leverde. In hetzelfde jaar viel 
ook Louis Comfort Tiffany de 
eer te beurt. Chiparus was een 
zeer productieve kunstenaar en 
produceerde een verscheiden-
heid aan meestal kleinschalige 
beeldjes. Ze waren meestal of-
wel brons of brons en ivoor. 
Sommige ontwerpen zijn ge-
maakt in beide materialen en 
sommige soms in meer dan 
één maat. 

Sommige beeldjes waren ge-
maakt van spelter en ivoor, 
hoewel het witte metaal op 
dezelfde manier koud was 
geverfd als brons, terwijl het 

gegoten ivoor in felle kleuren 
was geverfd. Het bedrijf van 
Edmond Etling werkte voor 
de meeste van zijn figuren, 
hoewel hij verschillende mo-
dellen maakte voor het bedrijf 
van Arthur Goldscheider. 
Uiteraard hadden beiden hun 
eigen bronsgieterij. Hij pre-
senteerde het brons van Gold-
scheider in de Salon La Dan-
seuse Ta-Keo in 1928. 

Zijn laatste geregistreerde ten-
toonstelling op de Salon was 
in 1939. 

Vrouwelijke figuren en dan-
sers brachten hem bekendheid, 
maar hij maakte ook verschil-
lende kindersculpturen. Voor 
Etling ontwierp hij verschil-
lende kleurrijke keramische 
beeldjes. Chiparus ontwierp 
ook een aanzienlijk aantal re-
ligieuze figuren. Sommige 
van zijn personages werden 
gepubliceerd door Editions 
Reveyrolis en sommige door 
Les Neveux door J Lehmann. 
Sommige van zijn bronzen 
beelden werden gegoten in de 
gieterij van Marcel Guillemard 
in Parijs. 

Hij ontving een prijs op de 
Salon des Beaux Arts, waar 
verschillende beeldhouwers 
van chryselephantine (brons 
en ivoor) exposeerden.

My Chiparus 
is my inner 

sanctum.&

&
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Dit is wat de werken van Willy Free 
voor ons doen, een kunstenaar die 
heel dicht bij COBRA leunt, maar 
toch een deel van zijn leven met het 
penseel wilde brengen. Hij liet een 
omvangrijk oeuvre na. 

De onvervalste uitstraling die uit zijn 
werken spreekt, trekt steeds meer be-
wonderaars. Wat we weten over de 
kunstenaar, kunnen we aflezen uit zijn 
werken. Door ernaar te kijken, leren 
we meer over de kunstenaar, omdat 
hij zich in zijn werk openbaart. 
Meer kan ik je niet vertellen over Wily 
Free. Willy Free was iemand die zijn 
creatie-

ve gave gebruikte 
om kunst te maken. En dat is alleen 
maar omdat er buiten zijn werken 
bijna niets over de man is geweten.
Behalve wat hij met zijn penseel deed.

Natuurlijk hebben we wat onderzoek 
gedaan naar de kunstenaar en hebben 
we de volgende informatie kunnen 
verzamelen. Hieronder sommen we 
de bronnen van onze zoektocht op:

Als eerste Bert Willems, die blijkbaar 
het boek over Willy Free schreef.

Je vindt het in hoofdstuk 26 van 
Vlaanderen (Vlaanderen.Jaargang 26)
(zie *link 1)

Bert Willems had destijds een uitge-
verij in Genk, Heideland, en kocht als 

groot kunstliefhebber in de ja-
ren zeventig bijna al het werk 
van Willy Free.  Dit kan een 
van de redenen zijn waarom 
er maar weinig van zijn wer-
ken werden gepubliceerd. 

Op de website van Willy 
Free kunt u meer lezen over 
Bert Willems.  (zie *link 3)

Als tweede: Bibliografie 
van de literaire tijdschriften 
in Vlaanderen en Neder-
land. De tijdschriften ver-
schenen in 1975
Hier vinden we dat Rody 
Vanrijkel ook schreef over 
de kunstenaar Willy Free.  

(zie*link 3)  VANRIJKEL, R. “Over 
de schilder Willy Free, 3, p. 60-61” 

Als we Wikipedia nemen en zoeken 

naar het begrip kunstenaar, krijgen 

we de volgende beschrijving: Een 

kunstenaar is iemand die zijn crea-

tieve vermogen gebruikt om kunst 

te maken. De term wordt tegen-

woordig gebruikt om te verwijzen 

naar degenen die welke kunst dan 

ook beoefenen: beeldende kunst, 

muziek, literatuur, theater, film en 

fotografie.

Welkom op deze 
fascinerende reis door 
het werk van Willy Free…
Rody Vanrijkel heeft er overgeschreven begin jaren 70, Bert Willems heeft er een boek 
en verschillende artikels aan besteed. Maar we weten heel weinig over deze kunstenaar. 
Wat ik wel weet is dat zijn werk nog steeds tot de verbeelding spreekt, dat zijn werk 
nog steeds kracht uitstraalt en dat mensen blijven staan om ernaar te kijken en het te 
begrijpen of een eigen verhaal te verzinnen.  
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Onvervalste, Onvervalste, 
authentieke authentieke 

expressieexpressie

link 1: https://www.dbnl.org/tekst/_
vla016197701_01/_vla016197701_01.pdf?fb-
clid=IwAR2v8AVUsTdfBcOcadR5_ZTd_
HXp0-oyp132SeF7aZCISoEuhjoyzKSxJnI.
Link 2: https://www.willyfree.be/bert-willems/
Link 3: https://www.dbnl.org/tekst/assc-
003bibl04_01/assc003bibl04_01.pdf
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De stripheld Kuifje (in het Frans Tintin) werd in 1929 be-
dacht door de Belgische cartoonist Hergé (een pseudo-
niem voor Georges Prosper Remy) nadat hij twee strips 
tekende voor een katholiek jeugdblad en de opdracht 
kreeg om een stripavontuur te schrijven. In deze eerste 
strip getiteld “Les Aventures de Tintin, Reporter du Petit 
Vingtième, au pays des Russia” of “Kuifje in het Sovjet-
land”, beleven Kuifje en zijn hond Bobby allerlei avontu-
ren. Een Nederlandse vertaling van het album verscheen 
pas in 1975, maar de eerste Nederlandstalige strip met 
Kuifje verscheen in 1940 al in de krant. Hergé schreef 23 
Kuifje-albums, een 24Ste met schetsen werd na zijn dood 
(1983) uitgebracht.

Stephan Saint Emett Stephan Saint Emett werd geboren 
in 1962 in Spa. Op vierjarige leeftijd verhuisde hij met 
zijn ouders naar Frankrijk. Hij studeerde literatuur, archi-
tectuur en schone kunsten in Parijs. Hij studeerde aan de 
beroemde Penninghen/ESAG-studio in Parijs en legde 
zich daarna toe op tekenfilms. Hij maakte een korte film 
die meermaals werd bekroond. Bovendien maakte hij zijn 
personages driedimensionaal om zijn filmpersonages be-
ter te benaderen en te begrijpen.

LIMITED EDITION ST. 
EMETT, SLECHTS 25 STUKS, 

KUIFJE EN BOBBY OP EEN 
VESPA-SCOOTER

Ook een grote fan van Kuifje, 
de beroemde reporter ? 

Ontdek dan deze beperkte 
editie van St.EmettOplage 25 stuks - ST.EMETT

Materiaal: hars en metaal 
Afmetingen: 31 cm 
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Blackbean VOF

Office
Sint-Martinusplein 11/37
3600 Genk
België.

Tel. +32 475203027

E-mail. info@munus.store
web. www.munus.store


