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« Soms is het makkelijker iets te definiëren door wat het niet is dan door wat het wel
is. Voor de tentoonstelling “April ” wilde ik geen werk produceren waarover je makkelijk
kan praten, iets discursief, verhalend of analytisch. Ik wou iets tegendraads
voorstellen, bevestigen dat niet alles politiek is en dat er nog ruimtes bestaan die
aan dat soort discours ontsnappen; bijvoorbeeld praten over de intimiteit of over een
landschap dat ernaar verwijst. Dat was mijn engagement.
Het was mijn bedoeling me nogmaals meester te maken van de ruimte van de galerie
Albert Baronian en er dit denkbeeldige landschap in over te brengen terwijl ik verslag
uitbracht van de krachtlijnen als uitdrukking van een wordingsproces. Daarvoor heb
ik twee soorten werken gebruikt: “ Papiers de Provence ” en “ Chants géologiques
”.
De“ Papiers de Provence ” zijn werken gemaakt uit gelijmde planten die worden
samengeperst en vervolgens gedroogd in de zon. Dat wordt verschillende keren
herhaald tot je een soort papier verkrijgt. Vervolgens wordt dit papier geschilderd
met aquarel. Ze beelden delicate stukjes natuur af die onze aandacht trekken door
de excentriciteit van hun kleuren en hun licht.
De “ Chants géologiques ” zijn grote platen glaspasta, als schijven gestolde vloeistof.
Ze bestaan uit verschillende lagen gekleurd ondoorzichtig of doorschijnend glas, en
kunnen vergeleken worden met onwaarschijnlijke mineraallagen.
Hoewel ze totaal verschillend zijn, heb ik door deze twee soorten werken in eenzelfde
ruimte samen te brengen, geprobeerd om via deze dialoog hun complementariteit te
laten zien, en de wijze waarop ze door elkaar worden gevoed. Als ik een betekenis
moest geven aan deze dialoog of deze tentoonstelling, zou het die van een strijd
door tederheid zijn. »
Lionel Estève
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