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De elegantie van 
Art Nouveau.

Art Nouveau en Jugendstil zijn stijlen in 
de kunst en architectuur die populair wa-
ren aan het einde van de 19e en het begin 

van de 20e eeuw.. 

Armand Van Rompaey 
ceramic head.
Als glaskunstenaar ben ik gewend om te 
werken met doorzichtigheid en licht maar 
als schilder en beeldhouwer heb ik de 
mogelijkheid om vorm te geven...

Panamarenko 
“PEPTO BISMO”. 
Panamarenko – handgesigneerde en genum-
merde print Pepto Bismo, deze pint is uitge-
geven in een oplage van 200 exemplaren. 

Cobra: meer dan al-
leen schilderkunst
Cobra (CoBrA) is een kunstenaarsgroep 
die in 1948 werd opgericht in Parijs. De 
groep was samengesteld uit kunstenaars uit 
België, Denemarken en Nederland

Bobbie in de rode 
Amilcar Bugatti. 
Hier presenteren we Bobbie in de rode 
Amilcar. Dit is een model van Moulinsart 
uit de MYTIC IMAGES COLLECTION. 
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Beste lezers,

Met veel enthousiasme pre-
senteren wij u de tweede 
editie van ons kunst- en an-
tiekmagazine. Wij zijn blij 
met de positieve feedback  
op onze eerste editie en we 
hopen dat deze tweede editie 
uw verwachtingen zal over-
treffen.

In deze editie nemen we u 
opnieuw mee op een reis 
vol prachtige kunst en in-
teressante achtergrondver-
halen. We hebben ons best 
gedaan om een mooie mix 
van onderwerpen te selecte-
ren en we hopen dat er voor 
ieder wat wils is.

De focus ligt deze keer op 
een aantal opmerkelijke 
stukken uit onze collectie. 
Zo presenteren we onder 
andere een unieke, gesig-
neerde print van Panama-
renko. Daarnaast hebben we 
ons verdiept in de de elegan-
tie van de  Art Nouveau stijl, 
een stijl in de kunst en archi-
tectuur die populair was aan 
het einde van de 19e en het 
begin van de 20e eeuw

Ook geven we aandacht aan 
een prachtig keramiek werk 
van Armand van Rompaye, 
een kunstenaar die vooral 
bekend was om zijn glas- en 
schilderwerken. We bespre-
ken ook de Cobra periode, 
waar toch meer achter zat 
dan alleen maar schikder-
kunst.

Net als in onze vorige editie 
eindigen we met een mooie 
collectorsitem van Kuifje: 
Bobby als sportwagen.

Wij hopen dat u met net 
zoveel plezier deze tweede 
editie leest als de eerste. Wij 
willen u graag bedanken 
voor uw interesse in ons 
tijdschrift en uw passie voor 
kunst en antiek. Wij kijken 
uit naar uw feedback en 
suggesties voor de volgende 
editie.

Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Voorwoord 
Welkom op het  magazine voor de kunst 

en antiekliefhebber van Munus.

Rudi Thijs
Zaakvoerder Munus Fine Art & Antiques



“Toen ik het beeldje van Ar-
mand Van Rompaey voor 
de eerste keer zag, moest ik 
denken aan de bovenstaande 
quote. Ik was meteen ver-
kocht door de uitdrukking, 
de stijl en de puurheid van 
het vakmanschap. Het deed 
me in eerste instantie den-
ken aan de kunststroming 
Fauvisme, maar dan met een 
nadruk op de vorm en niet 
zozeer op de kleur. Ik voel 
me sterk aangetrokken tot 
deze stroming.

Armand Van Rompaey is 
bij het grote publiek niet zo 
bekend vanwege zijn kera-
mische werken, maar eerder 
vanwege zijn schilder- en 
glas-in-lood werken. Het was 
dan ook verrassend om zo’n 
mooi beeldje te zien. Het 
beeldje is opgebouwd uit 
verschillende lagen, die ver-
volgens tot een gezichtsvorm 
zijn gevormd. Ook zijn er 
elementen van glas-in-lood 
te zien, wat het geheel zeer 
boeiend maakt. Het beeldje 

heeft een hoogte van slechts 
23 cm, waardoor het overal 
geplaatst kan worden.

Een bijzonder kenmerk van 
het beeld is de kleur, of be-
ter gezegd, de tinten. Er is 
gewerkt met echte aardetin-
ten, waardoor het beeld een 
zekere natuurlijke zachtheid 
uitstraalt en tegelijkertijd ook 
een bepaalde kracht heeft 
vanwege de vorm van het 
gezicht.

Kunstenaars gebruiken vaak 
hun creativiteit en verbeel-
dingskracht om hun innerlij-
ke gevoelens en emoties uit 
te drukken, en hun werken 
kunnen ons daarom een 
kijkje geven in hun psy-
che en persoonlijke wereld. 
Sommige kunstenaars wil-
len hun werk gebruiken als 
een manier om hun eigen 
pijn en lijden te uiten, terwijl 
anderen juist hun hoop en 
vreugde willen delen. Door 
kunstwerken te maken, kun-
nen kunstenaars soms ook 

ARMAND 
VAN ROMPAEY 
CERAMIC 
HEAD
“Als glaskunstenaar ben ik gewend om 
te werken met doorzichtigheid en licht, 
maar als schilder en beeldhouwer heb 
ik de mogelijkheid om vorm te geven 
aan de materie zelf en dat is een fan-
tastische uitdaging.” - Dale Chihuly, 
Amerikaanse glaskunstenaar, schilder 
en beeldhouwer.

Kunst is een 
weerspiegel-

ing van de 
ziel.

Een zeldzame Ceramic buste van de schilder en glaskunstenaar Amand 
Van Rompaey. In deze buste herken je wel de typische stijl die je ook in 
zijn schilderwerk van de jaren 70 kan terug vinden.

Hoogte: 23 cm, breedte 21 cm gesigneerd AVR 
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Kunst is een 
weerspiegel-

ing van de 
ziel.

hun eigen identiteit en betekenis ontdek-
ken.

Kunst kan ook een manier zijn om een 
bredere emotionele ervaring te communi-
ceren met het publiek. Het kan emoties 
oproepen, ons aan het denken zetten en 
ons helpen ons eigen gevoel en begrip 
van de wereld om ons heen te verdiepen. 

Daarom kan kunst niet alleen een weer-
spiegeling zijn van de ziel van de kun-
stenaar, maar ook van onze eigen ziel en 
ervaringen als toeschouwer.

Het beeldje is niet alleen een weerspiege-
ling van de ziel van de kunstenaar, maar 
het roept ook een gevoel van ontdekking 
en verkenning op bij de toeschouwer. Wat 

de onderliggende gedachte van de kun-
stenaar ook mag zijn, het is een mooi en 
boeiend werk. Elke keer dat ik ernaar kijk, 
ontdek ik weer nieuwe details. Ik ben er-
van overtuigd dat dit beeldje een waarde-
volle toevoeging zou zijn voor iedereen 
die graag kunst in huis haalt.”
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Art Nouveau en Jugendstil zijn stijlen in de 
kunst en architectuur die populair waren aan 
het einde van de 19e en het begin van de 
20e eeuw. Het is een reactie op de industrië-
le revolutie en de groeiende stadscultuur, en 
streeft ernaar de natuur in de kunst en archi-
tectuur te integreren.. 

De stijl kenmerkt zich door het 
gebruik van zachte, golvende lij-
nen en natuurlijke vormen, zoals 
bladeren, bloemen en vogels. Het 
is vaak geïnspireerd op plantaardi-
ge motieven en Art Nouveau-ont-
werpen zijn vaak opvallend en 
opzichtig, met veel versieringen 
en detail.

In de architectuur was Art Nou-
veau populair in de vorm van 
gevelversiering en andere uitstra-
lingen in stedelijke gebouwen, 
waaronder woonhuizen, winkel-
centra en stations. Ook in meu-
belontwerp, glas- en aardewerk, 
sieraden en affiches werd de stijl 
vaak gebruikt.

Jugendstil was de Duitse versie 
van Art Nouveau en was het meest 
populair in Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland. Het was sterk 
beïnvloed door de nieuwe stijl in 
Frankrijk en was ook gericht op 
het integreren van natuurlijke vor-
men in kunst en architectuur.
In tegenstelling tot Art Nouveau, 
was Jugendstil echter meer gericht 

op functionaliteit en eenvoud, en 
had minder versieringen en op-
zichtige elementen.

Hoewel Art Nouveau en Jugend-
stil aan het begin van de 20e 
eeuw erg populair waren, verlo-
ren ze snel aan populariteit met 
de opkomst van modernistische 
stijlen in de jaren 20 en 30. Van-
daag de dag worden deze stijlen 
echter nog steeds gewaardeerd en 
bewonderd om hun unieke esthe-
tiek en het streven naar harmonie 
tussen kunst en natuur.

Kortom, Art Nouveau en Ju-
gendstil zijn belangrijke stijlen 
in de geschiedenis van de kunst 
en architectuur die de natuur in 
de kunst integreren en sterk be-
invloed zijn door de industriële 
revolutie en de groeiende stads-
cultuur aan  het einde van de 19e 
en het begin van de 20e eeuw. Ze 
zijn bekend om hun unieke esthe-
tiek, met zachte, golvende lijnen 
en natuurlijke vormen die de na-
tuur in de kunst integreren.

Oud treinstation gebouw interieur 
in Art Nouveau stijl.
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Art Nouveau-architectuur Gebouw 
in Riga - Riga, Letland

Pastelroze Art Deco-gebouw 
in Los Angeles

Er zijn veel bekende voorbeelden van Art Nouveau en Ju-
gendstil in de architectuur, meubelontwerp, kunst, sieraden, 
glas- en aardewerk en affiches. Hier zijn enkele van de meest 
bekende voorbeelden:

1. Architectuur: Het bekendste voorbeeld van Art Nou-
veau-architectuur is waarschijnlijk het Palais Stoclet in 
Brussel, België, ontworpen door architect en meubelont-
werper Josef Hoffmann. Andere bekende voorbeelden 
zijn het Atomium in Brussel, het station van München en 
de Bonnefantenkerk in Maastricht.

2. Meubelontwerp: Meubelontwerpers als Hector Guimard 
en Louis Majorelle creëerden stijlvolle Art Nouveau-meu-
bels, met opvallende vormen en versieringen.

3. Kunst: De beroemde schilder Alphonse Mucha was een 
belangrijke figuur in de Art Nouveau-beweging en cre-
eerde vele beeldende kunstwerken, waaronder affiches en 
sieraden.

4. Sieraden: Art Nouveau-sieraden zijn bekend om hun op-
vallende en opzichtige versieringen, met veel bloem- en 
plantaardige motieven.

5. Glas- en aardewerk: Bekende fabrieken als Daum en Gal-
lé creëerden prachtig Art Nouveau-glas- en aardewerk, 
waaronder kunstwerken en functionaliteit.

6. Affiches: Alphonse Mucha en Henri de Toulouse-Lautrec 
waren bekende affiche-ontwerpers in de Art Nouveau-stijl 
en creëerden opvallende en opzichtige ontwerpen.

Deze zijn slechts enkele voorbeelden van de talloze kunst-
werken en gebouwen die zijn ontworpen in de stijl van Art 
Nouveau en Jugendstil. Ze zijn nog steeds zeer gewaardeerd 
en bewonderd om hun unieke esthetiek en de integratie van 
de natuur in de kunst.

De elegantie 
van 

Art Nouveau
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PANAMARENKO 
(1940-2019) 

“PEPTO BISMO”

Panamarenko – handgesigneerde 
en genummerde print Pepto Bis-
mo, deze pint is uitgegeven in een 
oplage van 200 exemplaren. 

Genummerd en gesigneerd in 
potlood door Panamarenko. Bij 
deze print komt ook de luxe editie 
van het boek Atelier Panamaren-
ko Vondsten uit de biekorfstraat, 
geschreven door Hans Willemse, 
uitgegeven door Panamarenko 
collectief en MuHKA – Antwerpen 
in 2007. 

Het boek werd voorzien met foto’s 
van Wim van Eesbeek
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Panamarenko 
op een reis naar 

onbekende 
horizonten.

&

&
Panamarenko was een beroemde Belgi-
sche kunstenaar die bekend stond om 
zijn fascinatie voor vliegen en de tech-
nologie achter voertuigen. Eén van zijn 
meest opmerkelijke werken is “Pepto 
Bismo”, een kunstwerk dat lijkt op een 
vreemdsoortige vliegmachine en bestaat 
uit een constructie van twee grote rode 
wielen en een gele propeller die lijkt op 
een ronddraaiend mes.

Er is een handgesigneerde en genum-
merde print van “Pepto Bismo” uitge-
geven in een oplage van 200 exempla-
ren. Deze print is gesigneerd in potlood 

door Panamarenko zelf en daardoor 
zeer zeldzaam en waardevol. Naast de 
print wordt ook de luxe editie van het 
boek “Atelier Panamarenko Vondsten 
uit de biekorfstraat” geleverd, geschre-
ven door Hans Willemse en uitgegeven 
door Panamarenko collectief en MuH-
KA – Antwerpen in 2007.

Dit boek is voorzien van foto’s van 
Wim van Eesbeek en biedt mogelijk 
meer inzicht in de creatieve visie van 
Panamarenko en de achtergrond van 
het kunstwerk. Het is interessant om 
te weten dat Panamarenko in zijn late-

re carrière steeds meer de nadruk legde 
op het creëren van multiples en grafisch 
werk, waaronder prints en boeken. Dit 
droeg bij aan zijn succes als kunstenaar 
en maakt deze handgesigneerde en ge-
nummerde print van “Pepto Bismo” een 
waardevol stukje kunstgeschiedenis.
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Cobra (CoBrA) is een kunstenaarsgroep die in 1948 werd opgericht in Parijs. De groep 
was samengesteld uit kunstenaars uit België, Denemarken en Nederland. De groep was 
actief tot 1951.
Cobra was een afkorting van de initialen van de landen waaruit de groep bestond: 
Co voor Copenhagen (Denemarken), Br voor Brussels (België) en A voor Amsterdam 
(Nederland). De groep was bekend om hun experimentele kunststijl, die vaak was geïn-
spireerd door de natuur en de primitieve kunst.

Cobra: Cobra: 
meer dan alleen meer dan alleen 
schilderkunstschilderkunst
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Cobra was een artistieke beweging die in 
1948 in Parijs werd opgericht door een 
groep jonge schilders uit Denemarken, 
België en Nederland. De beweging was 
een reactie op de sombere periode na de 
Tweede Wereldoorlog en streefde naar ar-
tistieke vrijheid, vreugde en spontaniteit. 
Cobra was een internationale beweging 
van vooruitstrevende kunstenaars die zich 
lieten inspireren door ‘pure’ tekeningen en 
schilderijen van kinderen en geesteszieken, 
en moderne kunstenaars zoals Picasso, 
Klee, Miró en Kandinsky als belangrijke 
voorgangers beschouwden. Cobra-kun-
stenaars wilden terugkeren naar de bron 
van creativiteit en streefden naar vrije en 
persoonlijke uitdrukkingsvormen.

Hoewel de oprichters van Cobra verschil-
lende ideeën hadden over de betekenis van 
de beweging, was er nooit eensgezindheid 
over de betekenis van Cobra. De tegen-
stellingen en onenigheden tussen de leden 
onderling bepaalden misschien juist wel 
het karakter en de dynamiek van Cobra.

CoBrA was een multidisciplinaire 
avant-gardebeweging die zich afzette te-
gen de esthetische normen van de geves-
tigde orde en streefde naar een nieuwe 
maatschappij waarin de kunst niet alleen 
vóór iedereen zou zijn, maar ook dóór 
iedereen zou worden gemaakt. De theore-
tici van de groep, waaronder Asger Jorn, 
Christian Dotremont en Constant Nieu-
wenhuys, baseerden zich op de ideeën 
van Karl Marx en meenden vanuit hun 
marxistische visie de weg te openen voor 
de kunst van een komende maatschappij.

De schilderkunst van Cobra wordt vaak 
geassocieerd met kleurrijke, expres-
sief-spontane werken en was geïnspireerd 
op volkskunst, mythen, de natuur en kin-
dertekeningen. Veel kunstwerken bestaan 
uit maskers, fantasiefiguren en dieren, en 
werden vaak geschilderd zonder een voor-
af vastgesteld plan. Het doel was om een 
humoristisch en vrolijk geheel te creëren, 
waarbij het experiment voorop stond. De 
schilderstijl van Cobra is grofweg in te 
delen in twee categorieën: ofwel de afbeel-
dingen zijn met duidelijke lijnen getekend 
zodat de figuren goed te zien zijn, ofwel 
de lijnen zijn onduidelijk en warrig gete-
kend, waardoor ieder individu iets anders 
in het werk kan zien. De schilderijen be-
staan bijna altijd uit onvermengde, vrolijke 
en felle kleuren, waardoor de werken op-
vallen en de aandacht trekken.
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Bobbie in de rode Amilcar
Bugatti – Abdallah’s trapauto 

(2002), een collectiestuk
MYTIC IMAGES COLLECTION
Materiaal: hars en metaal 
Afmetingen: H 13,5 cm, B 23,5 cm en D 10 
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Hier presenteren we Bobbie in de rode Amilcar. Dit is een 
model van Moulinsart uit de MYTIC IMAGES COLLEC-
TION, genaamd Hergé Amilcar. De referentie is 46952 
en het productiejaar is 2002. De afmetingen zijn H 13,5 
cm, B 23,5 cm en D 10 cm. Het is gemaakt van hars en is 
handbeschilderd. Het is genummerd en wordt geleverd 
met een certificaat.

Bobbie is een belangrijk personage in veel van de Kuif-
je-verhalen en is vaak betrokken bij de avonturen van 
Kuifje.

Hergé, de geestelijke vader van Kuifje, is een van de 
meest invloedrijke stripauteurs aller tijden. Zijn werk is 
geliefd bij jong en oud en heeft de tand des tijds moei-
teloos doorstaan. Na zijn dood richtte zijn vrouw, Fanny 
Rodwell, Moulinsart op. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor 
het beheer en de bescherming van zijn werk. Moulinsart 
zorgt ervoor dat de avonturen van Kuifje in ere worden 
gehouden en dat nieuwe generaties kunnen genieten 
van zijn tijdloze verhalen.  Dankzij Moulinsart blijft Her-
gé’s erfenis levend en is de wereld van Kuifje nog steeds 
springlevend.

MYTIC IMAGES 
COLLECTION, 

BOBBIE IN DE RODE 
AMILCAR
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