
 

 

 

Persbericht, verspreiding via Gemeente Lelystad 

 

Expositie Hommage aan kunstschilder Leo Dooper 

 

In juni van dit jaar overleed op 78 jarige leeftijd oud-Lelystedeling  Leo Dooper. Als eerbetoon aan 

deze kunstenaar wordt een speciale expositie geopend op dinsdag 18 december om 18.45 uur in het 

Stadhuis te Lelystad.  Leo Dooper zijn kunstwerken vallen op door hun kleur en originaliteit. Jop 

Fackeldey, wethouder Kunst & Cultuur verricht de opening. Daarnaast is in kunstuitleen-flevoland.nl 

gevestigd in de Kubus een mini tentoonstelling te zien. Hier is ook wat documentatie over Leo en zijn 

gepubliceerde gedichten te vinden. Na afloop van deze mini tentoonstelling zijn die werken in 

kunstuitleen te huur.  

 

“Het hele bestaan draait om het volgende kunstwerk”. Zo leefde Leo Dooper, schilder, dichter, 

filosoof en orator met Joke zijn vrouw, muze en maatje van 1978 – 1984 in Lelystad. Zijn werk was in 

deze periode regelmatig te bewonderen in onder anderen het toenmalige vestzaktheater  De 

Fontein, de Eerste Salon van Lelystadse Kunstenaars en in 1992 in de Kubus. Wie de geschiedenis 

van Lelystad een beetje kent, herinnert zich ongetwijfeld de kunstwerken van deze opvallende, 

spraakzame persoonlijkheid. Je vind ze mooi of je had er een hekel aan, was de reactie. Een 

middenweg is er niet. Leo Dooper schreef ooit: “Voor mij is schilderen het bedwingen van de chaos 

in mijn hoofd, niet geconstrueerde maar organische afbeeldingen en vormen, zo u wilt. De reden 

waarom ik deze chaos bedwing is zeer persoonlijk en ook de manier waarop ik dit doe”. In zijn 

werken, uitgevoerd in olieverf en pastelkrijt, is humor en agressiviteit te zien. Leo typeerde zichzelf 

als een schilderend tekenaar, zoals Menno Baars een schilderende schilder is. Wanneer je de lijsten 

bekijkt van tentoonstellingen, openbare en privé collecties, artikelen geschreven door journalisten 

als Frans loos, valt op hoeveel het er zijn, jaren achter elkaar. Lelystad is er trots op zoveel werken, 

velen uit de BKR regeling, van deze beroemde kunstenaar nu te kunnen tonen.  


