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Gommaar Gilliams’s paintings cannot be described superficially. They are assemblages of different 

materials, colours, textures, symbols and elements from art history that inspired him. In the first place, 

the artist seems to search for a balance between abstraction and figuration. His generous and gestural 

brushstrokes may remind one of the abstract expressionist tradition. However, recognizable shapes such 

as trees, houses and very few human forms, in their style can be reminiscent of several other traditions, 

from ancient Middle Eastern miniatures to European symbolism.  

 

Due to the monumental size of Gommaar’s paintings, the first dominant aspect is the gesture. The hand 

of the artist, in the almost choreographic flow of his brushstrokes and the expressionist treatment of his 

chosen materials, are undeniable. The paintings consist of layers of meticulously yet intuitively placed 

elements, which together form a collage of movement, emotion and longing.  

 
The Remember Me series marks the combination in equal measure of abstract gestures and figurative 

symbols. Each of the eleven pieces is a new chapter around a central narration, although there is no 

chronological or narrative sequence. Rather they are all different perspectives of the same themes. In 
his work, Gommaar explores our inner child as an ideal character, uncompromised by the reality of life. 

In his tribute to the inner child, free and imaginative, he confronts an ideal being and a being weighed 

down by expectations.   

 

The only human in the series is a dreamlike, melancholic figure. Its look inspired by Renaissance 

characters, it hides between the trees, musing and seemingly shying away from the viewer’s gaze. Other 

shapes are more important: the trees and flowers symbolise a longing which can also be found in one of 

Gommaar’s other series, Arcadia. With these and other symbols, like rain, parasols, and houses he builds 

a personal yet universally relatable dreamlike world, characterized by melancholy and the duality of day 

and night, heaven and earth. But the painting itself is also longing. On the one hand, the eclectic texture 

– a combination of rough paint and pasted paper elements – reaches out to the viewer, who, in his or her 

turn, longs for the touch of this colourful, uneven, moving surface.  

 

In his follow-up series Invitations, Gommaar insists on that sense of longing and invites the viewer 

inside his inner world. There are no human figures in the works, but with very basic shapes like vaguely 

visible chairs, glasses or plates, a presence is suggested. Although more abstract than the Remember Me 

series, the Invitations are even closer to the viewer. In his works consisting of assembled textiles and 

tapestries, the Blankets series, texture plays the lead role. There is less of a narrative sequence, but more 

of an overall longing –for a touch, for warmth, for protection. A blanket is also a clear symbol of 

homeliness.  

 

By working only in series, Gommaar shows a commitment to painting as a process. There is not one 

truth and not all perspectives can possible be expressed in one singular image. The several images in the 

same series are arguments, new ideas in a thought process around a central theme. As Gerhard Richter 
said: “You can only express in words what words are capable of expressing, what language can 

communicate. Painting has nothing to do with that. Painting is another form of thinking.” Thus for 

Gommaar, painting is an alternative form of communication; through images rather than words.  

 

The recent series inform and complete each other, and inspire the artist towards his following projects. 

This ‘intertextuality’ has to do with Gommaar’s wish to communicate through his paintings, but also 

with their overarching themes. His images of melancholy and longing, pose pertinent existential 

questions. By realising a synthesis of assembled art-historical elements with elaborate iconographical 

background, and combining those in a new visual language, Gommaar’s personal musings become 

relatable to all.  

 

 

 

 



Biography 

 

Gommaar Gilliams (Lier, 1982) lives and works in Hasselt, Belgium. He holds master’s degrees in 

Visual Arts (graduated from LUCA School of Arts, Brussels) and in Painting (graduated from PXL, 

Hasselt). His work has been shown in several group shows and solo gallery exhibitions, both in Belgium 

and abroad, and he is present in private and public collections (e.g. The Dexia Collection).  

In 2015, he shared the exhibition Trash, at Eastman Gallery, with his mentor Koen Van den Broeck.  

Gommaar is currently represented by Gallery Sofie Van de Velde (Antwerp) and De Buck Gallery (New 

York). 
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Gommaar Gilliams 

 

De schilderijen van Gommaar Gilliams zijn niet oppervlakkig te beschrijven. Het zijn assemblages van 

verscheidene materialen, kleuren, texturen, symbolen en kunsthistorische elementen die hem inspireren. 

De kunstenaar lijkt in de eerste plaats een evenwicht te zoeken tussen abstractie en figuratie. Zijn 

genereuze, gesterijke penseelvoering herinnert aan de abstract expressionistische traditie. Herkenbare 

vormen zoals bomen, huizen en de weinige menselijke figuren refereren in hun stijl aan verschillende 

andere tradities, van antieke Midden-Oosterse miniaturen tot Europees symbolisme. 

  

Door het monumentale formaat domineert de geste in Gommaars werken. De hand van de kunstenaar is 

onmiskenbaar aanwezig in de haast choreografische penseelvoering en de expressionistische 

behandeling van de gekozen materialen. De schilderijen bevatten lagen nauwkeurig, maar toch intuïtief 

geplaatste elementen, die samen een collage van beweging, emotie en verlangen vormen.   

 
De serie Remember Me is gekenmerkt door een evenwaardige verhouding tussen abstracte geste en 

figuratieve symboliek. Elk van de elf beelden is een nieuw hoofdstuk rond een centrale thematiek, maar 

er is geen chronologische of narratieve volgorde. Het zijn eerder allemaal verschillende perspectieven 
op dezelfde thema’s. In zijn werken verkent Gommaar het innerlijke kind als een ideaal bestaan, niet 

beknot door de dagelijkse realiteit. In zijn hommage aan het innerlijke kind, vrij en vol verbeelding, 

confronteert hij een ideale vorm van zijn, met een bestaan onder het gewicht van verwachtingen.  

 

De enige mens in de serie is een dromerige melancholische figuur. Zijn uiterlijk is beïnvloed door 

Renaissancistische figuren. Hij verbergt zich tussen de bomen, mijmerend en zich schijnbaar 

verschuilend voor de blik van de kijker. Andere vormen zijn echter belangrijker: de bomen en bloemen 

symboliseren een verlangen dat ook terug te vinden is in een andere reeks van Gommaar, Arcadia. Met 

deze en andere symbolen, zoals regen, parasols en huizen, bouwt hij een persoonlijke, maar universeel 

herkenbare droomwereld, gekenmerkt door melancholie en de dualiteit tussen dag en nacht, hemel en 

aarde. Het schilderij zelf verlangt echter ook. De eclectische textuur – een combinatie van ruwe verf en 

toegevoegde papieren elementen – reikt uit naar de toeschouwer, die op zijn of haar beurt verlangt dit 

kleurrijke, oneffen oppervlak aan te raken.  

 

In de volgende reeks, Invitations, bouwt Gommaar verder op dat verlangen, en nodigt hij de kijker uit 

in zijn innerlijke wereld. Hier zijn geen menselijke figuren te zien, maar enkele eenvoudige vormen 

zoals amper zichtbare stoelen, glazen en borden, suggereren een aanwezigheid. Ondanks de abstractie, 

die groter is dan in Remember Me, staat Invitations dus dichter bij de toeschouwer. In zijn Blankets, een 

reeks werken bestaande uit samengevoegde stoffen en tapijten, speelt textuur de hoofdrol. Er is een 

minder duidelijk narratief, maar er heerst een overkoepelend verlangen; naar een aanraking, naar 

warmte, naar bescherming. Een deken staat immers ook symbool voor huiselijkheid.  

 

Gommaar werkt enkel in reeksen, en toont zo zijn toewijding aan schilderkunst als proces. Er is niet één 

waarheid en niet alle perspectieven zijn in één enkel beeld te vatten. De verscheidene beelden van 
dezelfde reeks zijn daarom argumenten, nieuwe ideeën in een denkproces rond een centraal thema. 

Gerhard Richter zei: “Je kan enkel in woorden vatten wat woorden kunnen uitdrukken, wat taal kan 

communiceren. Schilderen heeft daar niets mee te maken. Schilderen is een andere manier van denken.” 

Zo is schilderen voor Gommaar ook een andere manier van communiceren; met beelden in plaats van 

met woorden.  

 

De recente reeksen beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan. Ze inspireren de kunstenaar voor weer 

volgende projecten. Deze ‘intertekstualiteit’ heeft te maken met Gommaars intentie om door zijn 

schilderijen te communiceren, maar ook met de overkoepelende thema’s. Zijn melancholische en 

verlangende beelden stellen pertinente existentiële vragen. Zijn synthese van kunsthistorische elementen 

met uitgebreide iconografische achtergronden, en hun gecombineerde uitvoering in een nieuwe 

beeldtaal, maken Gommaars mijmeringen voor iedereen herkenbaar.  

 

 



Biografie 

 

Gommaar Gilliams (Lier, 1982) woont en werkt in Hasselt. Hij behaalde een masterdiploma’s 

Beeldende Kunsten (Sint Lukas, Brussel) en Schilderkunst (PXL, Hasselt). Zijn werk is getoond in 

verscheidene groepstentoonstellingen en solo-galerietentoonstellingen, zowel in België als in het 

buitenland. Bovendien is het aanwezig in zowel privé- als publieke collecties (bv. The Dexia 

Collection). In 2015 deelde hij de tentoonstelling Trash, bij Eastman Gallery, met zijn mentor Koen 

Van den Broeck. Gommaar wordt vertegenwoordigd door Gallery Sofie Van de Velde (Antwerpen) en 

De Buck Gallery (New York).  
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