
Kunst in het dorp
23.04.2021 – 30.06.2021
Geluveld centrum

Organisatie Comité Léonie
en de Kunstacademie Ieper

LEGENDE: A D››› 1 15›››Modules Schilderijen

I Grafzerk Léonie Keingiaert de 
Gheluvelt op de gemeentelijke 
begraafplaats

II Oorlogsmonument, schenking 
van Léonie Keingiaert de 
Gheluvelt en haar moeder

III Oud gemeentehuis met schild 
van de familie Keingiaert

IV Gewezen feestzaal Sint- Se-
bastiaan (nu o.c.) met schild 
van de familie Keingiaert
(zie langs de zijkant) 

V Erfgoedhalte CO7

VI Molensite Geluveldmolen of 
Keingiaertmolen

VII Pittoresk marktplein, voorheen 
huizen eigendom van Léonie 
Keingiaert de Gheluvelt

In samenwerking met:



In 1921 werd Juffrouw Léonie Keingiaert de eerste vrou-
welijke burgemeester van België. 
Nu in 2021, 100 jaar later, wordt aan deze bijzondere 
dame hulde gebracht. Comité Léonie startte met een bur-
gerinitiatief en wil zoveel mogelijk mensen uit de gemeen-
te en uit de regio mede betrekken bij de organisatie van 
het programma tijdens het herdenkingsjaar. 

Vanuit dit gedachtegoed kwam er met de Kunstacademie van Ieper 

een samenwerking op gang.  Aleidis Durnez, voorzitster van het co-

mité en cursist aan de academie, fungeerde als brugfunctie in het 

bijzonder met de leerkrachten Helena Pinket (schildersatelier) en An 

Hoedt (projectatelier).

De cursisten van het schildersatelier dompelden zich volledig onder 

in de leefwereld van Léonie. Ze waren een week te gast in het kas-

teelpark, waar ze schetsen maakten. De tekeningen leidden tot schil-

derijen in acrylverf die op hun beurt dienden als achtergrond voor de 

portretschilderijen van Léonie. Volgens de klassieke regels maar met 

een hoogst persoonlijke toets interpreteerden ze oude foto’s. 

Het geheel zou uiteindelijk resulteren in een sfeerbeeld van de figuur 

waarin de schilder de eigen visie vormgaf maar waar tegelijk voldoen-

de ruimte open gelaten werd voor het verhaal van de toeschouwer.

Volg ons: 

www.herdenkingsjaarleoniekeingiaert.com 
facebookpagina, Herdenkingsjaar Léonie Keingiaert de Gheluvelt 2021 
com.leonie@gmail.com

Het projectatelier heeft zich gefocust op het maken van modules in 

het kader van de heropbouw van Geluveld.  Na WOI heeft Léonie 

veldovens aangelegd om bakstenen te maken uit Geluveldse klei. 

Daarmee werden het kasteel en de dorpskern heropgebouwd. Tot op 

vandaag is dit nog zichtbaar op het huidige marktplein. 

Voor deze themathiek haalde het projectatelier de inspiratie bij het 

monument “WD Spiral Part II Hotel” van Hermann Maier Neustadt in 

Reninge. 

We willen kunst en het verhaal van Léonie dichter bij het brede pu-

bliek brengen. Dit kon dankzij de inzet, enthousiasme en creativiteit 

van de betrokken kunstenaars. Het werd een artistieke uitdaging met 

inspirerende werken. 

Deelnemers schilderijen:

Andy Vanstechelman      Daniel Vandenbroucke
Celine Debaene        Jean-Marie Plaetevoet
Kathleen Vantomme       Sibylle Vroman
Nicolas Dos Santos         Nele Claeys
Nicolas Latruwe        Trees Segers
Yasmine Jacob        Tirza Roosemont
Anouk Baes        Aleidis Durnez
Caroline Vranken

Dennis Vangheluwe
Francky Vandewalle
Goedroen Desmedt
Emma Depouvere

Deelnemers modules:


