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“Deze publicatie verscheen ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling 
van Lode Laperre bij Broft/vanderHorst Galleries te Den Haag (16 februari t/m 
31 maart 2013) en daarna bij id+Art Kunstcenter te Hamme (7 april t/m 12 mei 
2013); en dankzij de geachte medewerking van: Willem Elias, Joris Laperre, Jacky 
Bostoen, Per van der Horst, Frans Boenders en Veronique Debode.”





De picturale staalkaarten van Laperre

Het woord oeuvre – onvertaalbaar evenmin in het Nederlands als in het 
Engels – is een belangrijk concept in het jargon van de kunstkritiek. 
Het laat zelfs toe – wat niet niets is in deze Canvas-collectie-tijden! 
– om het onderscheid te maken tussen professionele kunstenaars en 
amateurs. Deze laatste ‘maken’ geen oeuvre maar beoefenen de kunst 
inspelend op het oeuvre van de professionelen. Inderdaad, het Franse 
oeuvre betekent zoveel als het geheel van de werken van een kunstenaar 
die met elkaar op een zodanige wijze verbonden zijn dat er discursief 
de mogelijkheid bestaat er een samenhang in te vinden. Zeer bijzonder 
aan het concept oeuvre is daarenboven dat het hier niet enkel om een 
constateerbare evolutie van een begin naar een einde gaat, al dan niet 
met kunst-kritische explicabele breuken, maar dat er ook reversibele 
betekenisproductie kan ontstaan van achter naar voor. Kortom: latere 
werken doen ons anders kijken naar vroegere.

Waarom beginnen met een voetnoot uit de kunsttheorie? Wel, het spin-
nen van een oeuvre heeft zich bij Lode Laperre op een wel zeer speciale 
manier voorgedaan. Doorgaans komt de analyse van een oeuvre neer 
op het onderzoeken hoe de werken doorheen de tijd volgens een eigen 
artistieke zingeving evolueren. Men heeft dan ook meestal oog voor 
hoe bepaalde werken bijna oefeningen zijn voor wat dan zal blijken de 
hoofdwerken te worden van een bepaalde periode. Daarenboven vindt 
men een uitleg voor hoe van de ene periode naar de andere overgegaan 
werd. In de nood roept men de psychoanalyse ter hulp.

Bij Lode Laperre vindt men die facetten niet terug. Het is alsof hij nog 
maar één schilderij gemaakt heeft en van plan is daar levenslang aan 
verder te werken. Een oeuvre uit één adem, als het ware. Een lange 
adem. Om dit creatieproces te beschrijven lijkt de beeldspraak van de 
zijdevlinder me verhelderend. Zijn oeuvre ontpopt zich letterlijk. Rink 
aaneen bespuit Lode Laperre zijn omgeving met verf. Het onderscheid 
tussen zijn atelierwanden en zijn dragers is niet steeds duidelijk te 
trekken. Niets gaat verloren van de picturale diarree van zijn kleurfon-
teinen. Zijn schilderijen vormen als honingraten, weliswaar met kleur-
verschillen, zijn korf, zijn zelf geconstrueerde existentiële universum, 
zijn wereld. Hij laat hierin de toeschouwer met graagte toe. Een uitno-
diging op een ervaring van schilderkundig cocoonen.

Het woord ‘diarree’ staat niet netjes in teksten over kunst. De kunst-
historische mijlpalen, nl. de ‘Fontein’ die een urinoir bleek te zijn en 
de ‘Merda d’artista’, ten spijt, hebben niet gemaakt dat gecultiveerde 
kunstcritici scabreus scatofiel taalgebruik zijn gaan hanteren. Maar 3



Laperre heeft het zelf gezocht. In zijn obsessie om geen spettertje verf 
verloren te laten gaan, heeft hij met de restanten van zijn schilders-
drang verfsculpturen gemaakt. Hij voorziet ze van de naam ‘coprolites’, 
letterlijk vertaald ‘strontstenen’. In de archeologie is het de naam voor 
gefossiliseerde uitwerpselen. Freud zou hier allicht gewag gemaakt 
hebben van een fixatie op de anale fase. Geen zorg, want ook de kunst-
verzamelaars werden met deze diagnose bedacht.

Lode had me ook de kans kunnen bieden te verwijzen naar een pictu-
rale logorrhea, een ongecontroleerde woordenvloed, in casu met verf. 
En ‘ongecontroleerd’ uiteraard te begrijpen in de zin van de verborgen 
orde zoals Ehrenzweig een zingevende betekenis poogde te geven aan 
de wirwarrende drippings van Pollock. ‘Braakbal’ had dan de titel kun-
nen zijn of als u mij een neologisme in het Latijn toelaat dat beter luidt: 
‘pila vomitus’. Het evenaart alleszins de ‘coprolites’.

Het is duidelijk dat om het oeuvre van Lode Laperre te situeren het 
verleidelijk zou zijn het in de ‘materiekunst’ onder te brengen op basis 
wat reeds hogerop over zijn werk gezegd werd, nl. een stortvloed van 
verf, aangebracht op canvas, aangevuld met het residueel laten samen-
klitten van gedroogde verfmaterie tot sculpturen waar hamer en beitel 
overbodig zijn geweest evenmin als knedende duimen. De materiekunst 
ontstond midden de jaren vijftig als een uitloper van het lyrische ge-
noemde abstract-expressionisme. Behalve dat de dikke lagen het verf-
gebruik een korstige indruk gaven, werden ook vaak andere materialen 
op basis van hun materialiteitskwaliteiten aangewend om effecten te 
bekomen. Zeg maar om het visuele een bijkomende tactiele dimensie te 
verschaffen. Sartre spreekt in dit verband zelfs over een ‘ontologie van 
de materie’, d.w.z. het is de materie die het zijn van het kunstwerk-zijn 
uitmaakt. De critici van Sartre’s zijnsleer gaan daar nog verder in om-
dat ze vanuit de semiotiek benadrukken dat de materie spreekt en dus 
betekenis produceert buiten de wil van een auteur om. De materie kan 
precies een nulgraad bereiken, verlost van elke ideologie.

Toch zou het verraderlijk zijn Lode Laperre bij de materiekunst te klas-
seren, ook om een reden die reeds hogerop aan bod kwam, namelijk 
daar waar ik wees op het organisch aspect van het tot stand komen 
van zijn oeuvre. Laperre creëert een caleidoscopische wereld door exu-
berant verf te sproeien. Zeg maar een uit de hand laten lopen van een 
eigen picturale microkosmos. Deze handeling heeft niets van doen met 
de materiekunst die de materie als materie stelt, als dat wat feitelijk 
aan de auteur ontsnapt in het ontstaansproces.

Een betere toegang tot zijn werk vinden we via het concept ‘palimp-
sest’. Omdat perkament duur was, werd het in de Oudheid herbeschre-4



ven. Niet zonder eerst de oude tekst er af te schrapen. Men beoogde 
geen echte tabula rasa, zodat fragmenten van de vorige tekst zichtbaar 
bleven, evenals de sporen van het afkrabben. Daardoor zijn palimpses-
ten vaak bijzonder polychroom. In het Latijn sprak men van een ‘codex 
rescriptus’, een herbeschreven schrijftafel. De stap naar het oeuvre van 
Laperre is klein. Men zou gewag kunnen maken van ‘vela repicta’, van 
herbeschilderde schilderdoeken. De verwantschap is niet enkel dat vele 
van de werken van Lode Laperre eruit zien als palimpsesten. Er is ook 
een conceptuele dimensie in het spel. Door zijn opzet om een oeuvre 
te realiseren waarin de continuïteit van de picturale productie de kern 
vormt, zit onder elke schilderij de rest van zijn schilderkunst verborgen 
met wisselende transparanties.

Al bij al blijft dit toch nog een vrij formalistische, d.w.z. de vorm behel-
zende, aanwending van het verband tussen het palimpsest en het oeuvre 
van Lode Laperre. Er is nog een diepere betekenis die we te danken 
hebben aan de Franse literatuurwetenschapper Gérard Genette. Hij gaf 
‘Palimpsestes’ als titel mee aan een boek waarin hij verder gaat op het 
concept ‘intertekstualiteit’ dat door Julia Kristeva uit Oost-Europa (M. 
Bakhtin) in het Parijs van de jaren zestig binnengesmokkeld werd. De 
gedachte, eigen aan het succesrijke structuralisme van die tijd, was dat 
een tekst niet iets uniek is dat zuiver uit het brein van een auteur komt, 
die zijn bronnen onder controle heeft. Het tegendeel is waar: een tekst 
verbergt altijd één of meerdere andere teksten. Tekst is als textiel een 
zaak van vervlochtenheid, een weefsel van invloeden, die men maar 
moeizaam kan ontspinnen.

Dat komt goed tot uiting in het oeuvre van Lode Laperre. Steeds weer 
herneemt hij zijn eigen zoektocht in de schilderkunst. Hij is niet op 
zoek naar iets om er iets anders mee te doen, bijvoorbeeld landschap-
pen schilderen. Van kosmische aard misschien? Inderdaad is dit een 
interpretatieve weg die men wel eens zou durven bewandelen. Deze re-
ligieuze optie wens ik niet te nemen. Zelfs de atheïstische religiositeit 
is me vreemd. Het zijn geen Mondriaans waarachter een theosofische 
God zich schuil houdt. Het is schilderkunst, zeg maar ‘fundamentele 
schilderkunst’, om dan toch een stroming te noemen. Laperre schildert 
het schilderachtige. Hij doet dat volgens een continue gelaagdheid. De 
woorden die de avant-garde zich in dit verband uit de wetenschap toe-
geëigend heeft, nl. ‘laboratorium’ en ‘experiment’, komen ook hier van 
pas. Soms stopt hij en laat er eentje drogen om dan weer zijn kleurcar-
rousel verder te zetten. Ze gelijken op staalkaarten waarin Laperre het 
schilderkundige geschilderd heeft. Tot en met de verwording via het 
craquelé toe.

Let wel, ‘staalkaart’ werd uit de kleermakersstiel veredeld door de 5



filosoof Nelson Goodman in een reflectie omtrent het probleem of 
abstracte kunst betekenis kan produceren. Iets waaraan  bijvoorbeeld 
Claude Lévis-Strauss sterk twijfelde. Goodman niet. Hij maakte het on-
derscheid tussen betekenis geven (denotatie) en voorbeeld zijn voor 
iets (exemplificatie). In het eerste geval verwijst het beeld naar iets uit 
de werkelijkheid. In het tweede geval is de relatie tussen de tekens en 
de dingen waarnaar ze verwijzen te vergelijken met deze tussen een 
staalkaart en dat waar het staal voor staat. Een rode vlek, bijvoorbeeld, 
staat dan voor dat wat rood is. Maar een kleur kan ook iets uitdrukken.
Geen voorwerp uit de werkelijkheid, maar gevoelens. Rood kan dus 
verwijzen naar vreugde of warmhartigheid. Een kleur hoeft dus niet 
een voorstelling van de wereld te zijn. Maar het kan wel. Rood zou ook 
gewoon naar bloed kunnen verwijzen.

Dit lijkt me een mooie gedachte om in het achterhoofd te houden, wan-
neer men geniet van het kleurparadijs dat Lode Laperre voor zichzelf 
en zijn liefhebbers dag in dag uit creëert.

Willem Elias

Decaan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen,
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
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Lode Laperre tijdens de inrichting van de expositie “Exuviae” te Den Haag in februari 2011
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“Outlet Store”, 2013, 60cm x 40cm
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“Aquarel - A quarrel”, 2012, 60cm x 40cm
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“Patch(up)work”, 2012, 60cm x 40cm



“Nonredundance (Redivivus II)”, 2012, 55cm x 60cm
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“Amalgamate (Redivivus I)”, 2012, 55cm x 60cm
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“cRealia II”, 2012, 65cm x 50cm



“Opacities”, 2012, 40cm x 20cm
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“cRealia I”, 2012, 65cm x 50cm



…
Vaak probeert de kunstenaar de tactiliteit die hij in de verf heeft 
zien gloren duidelijker te articuleren door het gelaagde doek verder 
te bewerken. Met de tanden van een spatel trekt hij bijvoorbeeld 
voren en sporen door het nog natte verflandschap, waardoor een 
diepte ontstaat achter een denkbeeldig getralied venster of een ras-
ter. Soms snijdt hij met een mes opgedroogde verf weg, waardoor 
onderliggende partijen of het doek zelf aan de oppervlakte komen. 
Aan de achterkant blijken verscheidene doeken zelfs opgelapt te 
zijn met kleine stukjes linnen. Daar heeft de kunstenaar iets te diep 
met zijn mes gekoterd. Soms lijkt het alsof hij als een steenkapper 
met een beitel aan de oppervlakte verf heeft weggebikt, zo schraal 
en droog ogen sommige partijen. Eén enkele keer schraapte hij de 
verfresten van de vloer en kleefde ze met lijm op een doek. Andere 
verfresten voegt hij samen op een hoop en laat ze heel langzaam 
uitgroeien tot een verfsculptuur. Coprolites, of ‘de fossiele uitwerp-
selen van mijn schilderijen’, noemt hij deze sculpturen die pas na 
jaren tot stand komen. Schilderen is inderdaad een breed begrip 
voor Lode Laperre.
…

Eric Bracke
(uit ‘Zinnelijk abstract’ – ‘RejectamentaL’ - 2012)
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“Mut(il)ations”, 2012, 70cm x 50cm
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“Viewfinder”, 2012, 60cm x 40cm
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“Tempera-Mental”, 2012, 60cm x 40cm
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“Sulphur_Culture”, 2012, 46cm x 55cm
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“SeismoPictoGraphics (Geotagging) II”, 2012, 40cm x 60cm



…
Lode Laperre bedacht – op het eerste gezicht – een variatie op Pol-
locks drippingtechniek. Hij onderzoekt de impact van insijpelend 
water op een acryl verfoppervlak. Dit levert een verrassende ge-
laagdheid op, waarin tal van uitsparingen ogen als kraters op een 
ingekleurd maanlandschap. Ook de kunsthistorische, nostalgische 
esthetica van craquelures charmeert.
…

Joannes Késenne
(uit ‘Verdwijnen en verschijnen’ – H ART - 2012)
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“Nonconductor (Whiteout)”, 2012, 60cm x 50cm
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“Heuristics XI”, 2012, 24cm x 30cm
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“Heuristics IX”, 2012, 30cm x 24cm
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“Heuristics II”, 2012, 30cm x 24cm
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“cRealia III”, 2012, 70cm x 50cm



30

“Exo-Sphere-Endo-Scope II”, 2012, 90cm x 60cm
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“Exo-Sphere-Endo-Scope I”, 2012, 90cm x 60cm
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“Crackleware-Crippleware”, 2012, 55cm x 46cm
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“Penetralia”, 2012, 60cm x 50cm



2011>
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“Unfolder”, 2011, 40cm x 50cm



36

“Laesie”, 2011, 65cm x 50cm



37

“Elementals (Coprolites II)”, 2011, 64cm x 35cm x 8cm



38

“Gobelin (Subsequent I)”, 2011, 40cm x 80cm



39

“Gobelin (Subsequent II)”, 2011, 40cm x 80cm



40

“Facsimile”, 2011, 50cm x 65cm



41

“CanoPic”, 2011, 46cm x 55cm
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“Environ-Mental II”, 2010, 40cm x 60cm



…
Het fuseren van denken en doen geschiedt bij Lode Laperre op het 
podium van het doek, met de acrylverf als taal. Poreuze, lyrische 
abstracte beelden ontstaan, waarin beweging en tegenbeweging, 
vlekken, spatten, drippings, steeds weer uitmonden in een harmo-
nieus en verrassend beeldverbond. Aan de hand van de principes 
van inductie en deductie – er wordt geschrapt, gekrast, weggesne-
den, weggewerkt, en toegevoegd – wordt het werk laag per laag, 
gestaag opgebouwd. Laverend tussen toeval en controle, tussen 
zien en niet-zien, tussen onthullen en verbergen, waarbij de schil-
der een behendige koorddanser is. Tegenstellingen en verschillende 
technieken worden innig met elkaar verbonden, in elkaar gehaakt, 
of uitgelijnd (soms zeer letterlijk) tot er een symbiotisch unisono 
ontstaat, dat als onverwisselbaar karakter, als vingerafdruk van 
het kunstwerk geldt. 
…

Inge Braeckman
(uit ‘Lyrische tonaliteiten van beeld en verf’ – ‘Sensus’ - 2010)
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“Vomitus”, 2010, 38cm x 55cm



2009>
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“Excreta”, 2009, 50cm x 40cm



48

“Visual Agnosia I”, 2009, 50cm x 40cm



49

“Compostella”, 2009, 38cm x 55cm



2008>
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“Fluïdum”, 2008, 41cm x 33cm



2007>
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“Rodeo Paint”, 2007, 45cm x 40cm



54

“Pictoria”, 2007, 45cm x 40cm



55

“Micronesia”, 2007, 45cm x 40cm



2006>
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“Pickup Point”, 2006, 46cm x 38cm



…
Elk schilderij dat zichzelf uit Laperres atelier laat ontsnappen, 
is weliswaar anders dan alle vorige schilderijen; het vormt geen 
schakel in een mentale reeks; maar even waar is dat elk schilderij 
voortbouwt op wat al zijn vorige schilderijen aan verfsporen heb-
ben achtergelaten. Als ik dus van zuiverheid gewaag dan bedoel ik 
helemaal niet: zuivere kleuren, intense, felle kleuren of verzadig-
de kleuren - wèl bedoel ik Laperres zuivere intentie om ooit “het” 
schilderij te maken dat, althans in zijn ogen, alle vorige schilde-
rijen tot letterlijke dragers van dat “ene” zou promoveren. 
…

Frans Boenders
(uit ‘De stem van “het” schilderij’ – ‘Chromo Sapiens’ - 2006)
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“Light Movement Syndrome”, 2006, 46cm x 38cm
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“Disjecta Membra”, 2005, 60cm x 50cm



62

“Impressum”, 2005, 40cm x 40cm



63

“Livingstone”, 2005, 50cm x 45cm



2003>
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“Instant Houding”, 2003, 60cm x 50cm



66

“Stopverf!”, 2003, 60cm x 50cm



67

“Oneliner”, 2003, 70cm x 65cm



2001>
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“Ontzenuwd”, 2001, 70cm x 80cm



…
Schilderen is voor Lode Laperre een ideaal uitgangspunt om het 
anarchisme te omhelzen. Het is een vorm van dwarsliggerij, een 
universum waarbij wetten, regels en conventies mogen overboord 
worden gegooid. Hij realiseert zich dat hij meer en meer afstand 
neemt van het academische, dat hij het experiment koestert, dat 
hij het onesthetische en het onlogische binnen de schilderkunst af-
tast. Dat is nodig om telkens weer grenzen te verleggen. Het is een 
zachte vorm van rebellie ten aanzien van het dagelijks leven. Het 
betekent vooral het scheppen van een soort vrijheid, waarbij de 
gevestigde orde niet moet worden nageleefd.
…

Jan Van Herreweghe
(uit ‘De emotionaliteit van de penseelvoering – over de schilder-
kunst van Lode Laperre’ - 2001)
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“Het Narrenschilderij”, 2001, 50cm x 60cm



1998>
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“Zonder Titel”, 1998, 24cm x 30cm
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“Zonder Titel”, 1998, 70cm x 80cm
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“Zonder Titel”, 1998, 40cm x 50cm



1997>
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“Zonder Titel”, 1997, 80cm x 70cm



1996>
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“Zonder Titel”, 1996, 100cm x 90cm



…
Onrustig wordt op een bepaald of onbepaald moment het werk met een 
zekere ‘nausea’ opzij geschoven. En het volgende ogenblik in verrukking 
genomen. Meegesleept (en wellicht ongevraagd) wordt plots een werk tot 
fragment herleid; met een ander werk in verband gebracht. Zo gaat het 
alsmaar door. Tot dat iets. Tot er zich onverwachts iets voordoet: een te-
gelijker Tijd. Iets wat zich op het doek, op hetzelfde moment, rakelings en 
in verschillende gelaagdheden en uithoeken, én ontvouwt én samenplooit. 
Dat uitdrukkelijk is en toch onderhuids blijft. Dat panoramisch wil zijn 
en toch van afbrokkeling getuigt. Dat wil behoren en zich toch onttrekt. 
Een flikkering, een aan en uit. Kortom: tot een werk waarin Lode Laperre 
zichzelf zowel prijsgeeft als wegwist.
…

Alain Delmotte
(uit ‘De bestemming van een staalborstel en een sloophamer’ – ‘Sssst’ 
- 1996)
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“Zonder Titel”, 1996, 80cm x 70cm



1995>
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“Zonder titel”, 1995, 80cm x 70cm



1994>
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“Zonder Titel”, 1994, 45cm x 30cm



86

“Zonder Titel ”, 1994, 45cm x 30cm



87

“Zonder Titel”, 1994, 45cm x 30cm



1991>

88



89

“Teken Aan De Blauwe Wand”, 1991, 80cm x 70cm



1990>
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“Zonder Titel”, 1990, 70cm x 60cm



92

“Zonder Titel”, 1990, 90cm x 80cm
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“Zonder Titel”, 1990, 90cm x 80cm
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Lode Laperre’s pictorial sample cards

The French word oeuvre – for which there is no satisfactory translation 
in either Dutch or English - is an essential concept in the language of 
art criticism. It even facilitates – and this is quite a feat in an era of TV 
programmes such as Belgium’s “De Canvascollectie”! – distinguishing 
between professional artists and amateurs. Amateurs do not produce 
an oeuvre, they merely practise art by drawing inspiration from the 
oeuvre of professional artists. Indeed, oeuvre stands for the entire body 
of work of an artist, where each work of art is linked to every other in 
such a way that one can discursively detect coherence. An additional 
and significant characteristic of oeuvre is that it does not merely imply 
a discernible evolution from beginning to end – which may well in-
clude some art-critically justifiable breaks – but also that a reversible 
meaning from back to front may become apparent. In short: later work 
causes us to look differently at earlier work.

The reason behind my opening with a footnote drawn from art theory 
is that the creation of Lode Laperre’s oeuvre occurred in a most uncon-
ventional way. Typically, the analysis of an oeuvre amounts to explor-
ing how the work developed over time, according to a personal artistic 
interpretation. Often, it will then be observed that certain works al-
most appear to be studies for what later turns out to be the signature 
works of a given period. Additionally, an explanation for the way one 
period evolves into the next may surface. And should all that fail, the 
interpreter can always turn to the field of psychoanalysis...

In Lode Laperre’s case however, none of this applies. It is as though he 
has only made one single painting, and he intends to continue working 
on it forever. His oeuvre is, as it were, the outcome of a single drawn-
out breath. To describe that creative process I would like to call on a 
metaphor: the silkworm moth. His oeuvre literally emerges. Lode La-
perre liberally applies paint to his surroundings, blurring the boundary 
between the walls of his studio and the canvas. Nothing in the pictorial 
diarrhoea of his colour fountains gets lost. His paintings develop like 
honeycombs, albeit with differences in hue, into his hive, the existen-
tial universe of his own making, his world. Here he is eager to let the 
audience in; it is an invitation to an experience of painterly cocooning.

Indisputably, there is no place for the word “diarrhoea” in writings 
on the subject of art. Despite the existence of art history’s landmark 
works, such as Duchamp’s Fountain (which turned out to be a urinal) 
and Manzoni’s Merda d’artista, this did not lead to scabrous usage of 
scatological vocabulary by cultured art critics. But Laperre brought it 95



upon himself. In his obsession not to waste even the tiniest spatter of 
paint, he has taken the by-products of his painter’s urge and turned 
them into paint sculptures. Imaginatively, he has named these crea-
tions coprolites: literally “shit stones”. In archaeology, coprolite is the 
name given to fossilized excrement. Freud would probably steer us to-
wards a fixation on the anal stage. Which is not an insult; after all, art 
collectors have also been bestowed with that particular diagnosis.

I could just as easily have referred to a pictorial logorrhoea, an out of 
control deluge of words, however, in Laperre’s case with paint. Con-
versely, “out of control” here suggests having instead a hidden order, 
much in the way Ehrenzweig sought to give meaning to Pollock’s criss-
cross paint drippings. The title could then have been “Pellet” or “Hair 
ball”, or if you allow me a Latin neologism: “Pila vomitus”. It would 
have been an alternative to coprolites worth considering.

Clearly, when trying to place Laperre’s oeuvre it is tempting to catego-
rize it under “matter art” based on what I wrote earlier about his work, 
namely a deluge of paint applied to canvas, supplemented by a residual 
clustering of dried paint into sculptures that came into being without 
the use of hammer and chisel, or moulding fingers. Matter art emerged 
in the mid-fifties as an offshoot of (the somewhat lyrically labelled) ab-
stract expressionism. Often, in addition to thick layers of paint result-
ing in a crust-like texture, other materials were selected for their physi-
cal properties and incorporated to create certain effects, thus adding 
a tactile dimension to the visual. In this context, Sartre refers to the 
term “ontology of matter”, i.e. it is raw material that makes the work of 
art what it is. Critics of Sartre’s philosophy take his idea even further. 
Drawing from the domain of semiology, they emphasize that matter 
“speaks” and thus produces meaning beyond the author’s control. Mat-
ter can attain “degree zero”, freed from any ideology whatsoever.

Yet, classifying Lode Laperre under matter art would be inaccurate, 
mainly for a reason highlighted before when I reflected that his oeuvre 
materialised organically. Laperre creates a kaleidoscopic world through 
the lavish application of paint, allowing his own pictorial microcosm to 
spiral out of control, but intentionally so. This action makes him stand 
apart from matter art, in which the raw material practically slips away 
from the author’s control during the process of creation.

For a better understanding of his work I would like to turn to the pal-
impsest concept. Centuries ago, because it was costly, parchment was 
reused by scraping off the previous text. Obtaining a true tabula rasa 
was not essential, and therefore fragments of the old text as well as evi-
dence of the scraping often remained noticeable. Consequently, most96



palimpsests are markedly polychrome. In Latin the relevant term is “co-
dex rescriptus”: a re-written writing tablet. From here, perhaps through 
the introduction of “vela repicta” or re-painted canvases, it is just a 
small step to Laperre’s oeuvre. The connection is not just that many 
of Laperre’s paintings look like palimpsests: there is also a conceptual 
element to the association. Since his aim is to create an oeuvre based 
around a foundation of continued pictorial production, located under 
each painting one will find, hidden with varying transparency, the rest 
of his oeuvre.

Still, all in all this remains a rather formalistic (relating to form) appli-
cation of the relationship between the palimpsest and Laperre’s oeuvre. 
However, there is also a deeper meaning that we have the French lit-
erary theorist Gérard Genette to thank for. He decided on the title 
Palimpsestes for his book in which he expounds “intertextuality”, a 
concept Bulgarian philosopher Julia Kristeva brought to Paris in the 
sixties, inspired by Mikhail Bakhtin. The notion, emblematic of the 
success of structuralism in that era, claims that a text is not a unique 
artefact that stems purely from the mind of an author closely in control 
of his sources. The opposite is true: a text always conceals one or more 
other texts. Text is, like textile, a result of interweaving, a tapestry of 
inspirations, which can only be unravelled with difficulty.

This is well reflected in Laperre’s paintings. Time and again he resumes 
his search and exploration in the art of painting. He is not looking for 
something with the idea of doing something else with it, say painting 
landscapes. Something of a cosmic nature perhaps? Indeed, this is an 
enticing path of interpretation, but it is a religious option I prefer not to 
consider. Neither do I wish to entertain an atheistic line of thought. La-
perre’s are not Mondrian paintings, behind which a theosophical God 
is hiding. It is just painting, or if we insist on a label, “fundamental 
painting” would come closest. Laperre renders the picturesque, and he 
does so in a continuous stratification. In this context, the avant-garde 
movement has adopted the words “laboratory” and “experiment” from 
the field of science: these apply here, too. Sometimes Laperre halts the 
process and lets the painting dry, then restarts his carousel of colour. 
His works bear a resemblance to sample cards, on which Laperre has 
painted the art of painting.

Interestingly, sample cards originated in the tailor’s craft, but they 
were also used by the American philosopher Nelson Goodman in a re-
flection on the question whether abstract art can produce meaning. The 
French anthropologist Claude Lévis-Strauss, for one, strongly doubted 
this. Goodman did not. He made a distinction between giving mean-
ing (denotation) and being an example for something (exemplification). 97



In the case of denotation, the image refers to something in the real 
world. In exemplification, the relationship between symbols and the 
real-world objects they represent can be compared to the relationship 
between a sample card and that which it is a sample of. A red stain then, 
for example, stands for that which is red. But a colour can also express 
something more, not an object from the real world, but feelings, emo-
tions. Red can therefore refer to joy or warmheartedness. Therefore, a 
colour can be a representation of a real object, but it does not need to 
be. Red could also simply be a reference to blood.

I believe this is an interesting thought to keep in mind when savouring 
the paradise of colour that Lode Laperre conceives every day for him-
self and for the admirers of his work.

Willem Elias

Dean of the Faculty of Psychology and Educational Sciences,
Free University of Brussels (VUB)
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“Abberatio” (boven) en “Aspect Ratio” in de expositie “Exuviae” te Den Haag in februari 2011



Lode Laperre (° 1966, Kortrijk)

Tentoonstellingen:

2013
“neXXus - Lode Laperre - review ’13>’88”,
id+Art Kunstcenter (Hamme) - solo
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Broft/vanderHorst Galleries (Den Haag, NL) - solo
Art Warehouse (Rotterdam, NL), Broft/vanderHorst Galleries

2012
“Crossing Lines”, WorkPlace (Antwerpen)
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“RejectamentaL”, Light Cube Art Gallery (Ronse) - duo
“Gen(i)us”, Galerie De Zwarte Panter (Antwerpen) - duo
“Ongehoorde woorden voor Filip”, Ten Art / Filip De Pillecyncentrum 
(Hamme)
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“Coprolites”, Bibliotheek Harelbeke (Harelbeke) - duo
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2011
“Con-Textures”, Light Cube Art Gallery (Ronse)
15de Biënnale Hedendaagse Kunst, Kasteel van Poeke (Poeke)
“Zwart”, id+Art Kunstcenter (Hamme)
“Exuviae”, Arte Fortunata (Den Haag, NL) - solo100



2010
1ste Biënnale Art-Transfo, Transfo-site (Zwevegem)
Art Forum (Antwerpen)
“Sensus”, Galerie Link (Gent) - solo

2009
14de Biënnale Hedendaagse Kunst, Kasteel van Poeke (Poeke)
“Textimonium”, Bibliotheek Harelbeke (Harelbeke) - duo
“Abrasie”, Maaltebruggekasteel (Gent) - duo
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2008
Modern Art Centre (Pattaya, TH)
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“Klein Werk”, Galerij Jan Colle (Gent)
Pick’s Art (Oostende)
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2005
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2001
Atelier De Gryse (Kortrijk) - duo
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2000
Business Faculty (Brussel) - solo
“Tegendraads” (Avelgem)

1999
Lineart (Gent), Galerij KoenArt
“Over”, Campo Santo (Gent)
Galerij KoenArt (Watou) - solo

1998
Lineart (Gent), Galerij Depypere
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1996
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1995
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1993
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1991
Galerij Louiza (Mechelen)

1988
Atelier 88 (Lokeren) - solo
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