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Dominique De Beir (°1964 F) perforeert papier, karton en ook polystyreen. Ze zette het vocabularium van de 

schilderkunst (materiaal, medium en kleur) op de helling en verving het door de willekeur van het gebaar en 

de impact ervan op een oppervlak. Op die manier kan ze zich richten op begrippen zoals krassen en graven, 

tussen oppervlakte en diepte, waarbij ze de fysieke impact en het ritme onderzoekt. Door de perforatie soms 

tot het uiterste te drijven van wat het materiaal aankan, speelt ze met een inherente ambiguïteit tussen 

opbouwen en vernietigen, opaciteit en transparantie, duurzaamheid en kwetsbaarheid.  

 

Kenmerkend voor het werk van Dominique De Beir is de mise en abyme van een telkens herhaald gebaar 

van perforatie. De vraagstelling is hierbij van schilderkunstige aard; het gebaar zelf wordt gesteld op vlakke 

dragers en op doorgaans arme en neutrale materialen zoals papier, was of wit karton, soms doorheen vellen 

carbonpapier die onregelmatige blauwachtige schaduwen op het oppervlak achterlaten.  

 

Voor Dominique De Beir ligt de betekenis van het werk eerder in een proces dan in een welbepaalde 

voorstelling. Creëren is een soort “performance”, die plaatsvindt in de eenzaamheid van het atelier. Het 

resultaat ervan wordt getoond in het werk, als een voorstel om de ervaring opnieuw te beleven. De armoede 

van het materiaal en de eenvoud van het gebaar confronteren de kijker met het spoor van een fysieke 

aanwezigheid, met de impact van een lichaam, veeleer dan met een beeld. Het werk is een incarnatie. 

Dominique De Beir wil het werk tot leven brengen, het bevrijden van de macht van de theorie en het vluchtige 

karakter ervan onderstrepen. Zij verwijst naar de kunstenaars van de Italiaanse Arte Povera-beweging die 

zich in de jaren zeventig afzetten tegen de abstract expressionistische schilderkunst : hun performances en 

hun installaties toonden de behoefte om in de ruimte van het schilderij te duiken, om los te komen van de 

ruimte van de representatie, en om integendeel een tastbare werkelijkheid letterlijk opnieuw in scène en in 

beweging te zetten. 

 

Dominique De Beir behaalde in 1992 een Hoger Nationaal Diploma voor Schone Kunsten in Parijs. Na het 

volgen van de ateliers van Pierre Buraglio (als studente) en van Pierrette Bloch (als assistente) werd ze 

Master in de Plastische Kunsten aan de Université Paris 8 te Saint-Denis. In 1995 ontving zij de Prix de la 

Jeune Peinture die door de Salon de la Jeune Peinture opnieuw was ingesteld. 

 

Haar werk is opgenomen in belangrijke collecties waaronder Frac Hauts de France Picardie; Frac Bretagne; 

Collection Camille Pontailler; Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur; Collection Raja, Tremblay-en-France; Frac 

Haute Normandie; Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges Pompidou; Bibliothèque Carré d’Art, Nîmes; 

Artothèque Strasbourg; Artothèque Besançon; Van Abbemuseum, Eindhoven, NL; Musée d’Arts de Nantes; 

Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine; Musée Géo-Charles, Echirolles; Artothèque du Lot, Cahors; 

Collection Chronopost, Issy-les-Moulineaux. 
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