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Persbericht	  
 
« LE LANGAGE DES FLEURS ET DES CHOSES  
MUETTES !» (Ch. Baudelaire)	  
 
In samenwerking met Catherine Mayeur	  
 
Tentoonstelling van 03 juni tot 16 juli 2016	  
Opening donderdag 02 juni, van 18 tot 21h	  
 
Albert Baronian heeft het genoegen om u voor het einde van het seizoen « Le langage des fleurs et 
des choses muettes ! » (Ch. Baudelaire) voor te stellen, gecureerd in samenwerking met Catherine 
Mayeur. Deze groepstentoonstelling verenigt werken van Donald Baechler, Sammy Baloji, David 
Brognon et Stéphanie Rollin, Marie José Burki, Lionel Estève, Hans-Peter Feldmann, Ellsworth Kelly, 
Bernd Lohaus, Piet Mondrian, Éric Poitevin, Emmanuelle Quertain, José Maria Sicilia, Joëlle Tuer-
linckx en Oriol Vilanova.	  
 
“Misschien is het aan de bloemen te danken dat ik schilder ben geworden,” verklaarde Claude Monet. 
Met hoeveel voelden ze zich niet geroepen, al sinds het hoogtepunt van de Oudheid? Ze versierden 
de Egyptische grafkelders en de Romeinse villa’s, de middeleeuwse manuscripten en de renaissance 
fresco’s of nog, de Oosterse gravures. Ze droegen bij tot de glorie van de Vlaamse en de Hollandse 
meesters, die bloemenstillevens tot een apart genre maakten dat vatbaar was voor alle interpretaties - 
symbolisch en emotioneel, filosofisch en metafysisch. De perfectie van de imitatie zou aldus een ho-
gere waarde, een gelegenheid tot bespiegeling aan het geschilderde beeld moeten verlenen.	  
 
Edouard Manet liet het idee van representatie achter zich en reserveerde zijn intiemste werken voor 
de bloemen. Hij maakte prachtige werken, in alle beknoptheid figureren ze in zijn brieven. Claude 
Monet schilderde zijn hele leven bloemen in al hun variaties. Fotografen maakten er meteen het on-
derwerp bij uitstek van, gefascineerd als ze waren door het ontroerende contrast van de tijdelijkheid, 
de tegenstelling tussen de efemere natuurlijke schoonheid en het voortbestaan van het beeld. In de 
20ste eeuw maakten de grote kunstenaars onophoudelijk gebruik van deze onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Ook de grote meesters van de abstracte kunst vermeden het onderwerp niet, alsof ze er de 
basis van de kunst in zagen, meer dan enkel de nabootsing.	  
 
Piet Mondriaan maakte meer dan 150 schilderijen en tekeningen die een bloem voorstellen - vaak als 
een geïsoleerd beeld. Bloemen zaten lange tijd in het verdomhoekje; wellicht omdat ze lijnrecht te-
genover het neoplasticisme bleken te staan, vaak omdat de artiest moest toegeven bloemen uit 
broodnood te schilderen. Toch blijft zijn plezier voelbaar en zijn interesse duidelijk. Hoe zou men er 
geen structureel zoeken in kunnen ontwaren? Een experimenteren met kleur en ruimte, of nog, een 
ontleden van de vorm, dat volledig deel uitmaakt van zijn onderzoek? Drukt één bloem dan ook niet 
een beproefde eenzaamheid uit terwijl zijn abstracte doeken onbegrepen bleven? Gedurende zijn hele 
leven vormt de bloem het contact met de natuur, die de oorsprong van zijn kunst vormt. Door haar 
ontroerende, bijzondere aanwezigheid kan zij worden vergeleken met een waarachtig portret, net zo-
als de meeste werken van deze tentoonstelling. Zo ook de tekeningen van Ellsworth Kelly, naar mo-
dellen die hij zich lang nadat het werk was afgewerkt nog zeer precies voor de geest kon halen. Het 



zoeken naar een essentiële structuur wordt verscherpt door de vloeiende lijnen die niet worden over-
schilderd en het werk zorgvuldig met een zeldzame kracht opbouwen. De extreme verduidelijking 
waarnaar het hele oeuvre neigt, tot de monumentale monochrome werken toe, puurt uit de realiteit om 
er de zuivere vorm uit te halen. Meer nog dan een ascese gaat het bij de kunstenaar om het plezier…	  

Dat plezier vormt de leidraad van deze tentoonstelling - het plezier van een oneindig herbeginnen, 
aanwezig in het geheel van de tentoongestelde werken. Van de weelderige pioenroos tot de eenvou-
digste veldbloem; geen enkel beeld lijkt ooit, tot de subtielste variaties toe, het thema noch de creatie-
ve wedergeboorte uit te putten. Iedere herhaling wil de verwondering temmen en koesteren. Ze blijft 
een ongrijpbaar mysterie, maar rivaliseert hoe dan ook niet met de natuur. De kunstenaars die hier 
zijn verzameld, proberen ondanks de verscheidenheid in parcours en media (schilderijen, en tekenin-
gen, foto’s, beeldhouwwerken en assemblage), als het ware de onmiddellijke perceptie en de bevat-
ting van de natuurlijke, culturele en zelfs politieke wereld samen te brengen. De vrijheid van vormelijk 
onderzoek en de algemene spaarzaamheid van de middelen verwoorden een reële nederigheid te-
genover de complexiteit en de volheid van het leven, ook met zijn raffinement en zijn breekbaarheid. 
In nauwe associatie met een moment, een plaats of een persoon, zijn bloemen in de kunst net zoals in 
het leven intrinsiek verbonden met het blijken van waardering. De kijker wordt in de eerste plaats aan-
gespoord om het werk te beleven en het beeld in vraag te stellen.	  

Waar het poëtische ideaal voor Baudelaire onbereikbaar bleef - zoals het gedicht Elévation uitdrukt en 
waarvan het laatste vers hier als titel wordt gebruikt - zo belichaamt geen enkele bloem het ‘schilders-
verdriet’ (deze ontoereikende benaming van de Heuchera) van een kunstenaar. De term die ontbreekt 
voor het begrijpen, de afwezigheid van de afdoende termen om “de taal van de bloemen en de stille 
dingen” te spreken, rechtvaardigen elke artistieke inzet, van de creatie tot de ontvangst.	  

Catherine Mayeur	  


