
Joseph Marioni
Liquid Light

Baronian Xippas is verheugd Liquid Light aan te kondigen, een solotentoonstelling met 
nieuwe werken van Joseph Marioni.

Joseph Marioni is misschien wel de belangrijkste hedendaagse exponent van een 
moderne traditie die ontstaan is uit het abstracte expressionisme van de New York 
School. Dit is althans de mening van de legendarische Amerikaanse kunstcriticus 
Michael Fried. Zo noemde hij Marioni in 2011 “de sterkste, werkzame schilder die ik 
vandaag ken”. In 1998 beschreef Fried in een recensie voor het magazine Artforum de 
monochrome werken van de kunstenaar als “schilderijen in de volste en meest verheven 
betekenis van het woord”. 

Als een versmelting van Pollock en Louis’ liquiditeit, de affectieve kleur van Rothko 
en Newman en de zinnelijke materialiteit van Still getuigen Marioni’s werken van de 
voortdurende vitaliteit van een kunst die gebaseerd is op het motto truth-to-materials 
(het materiaal trouw blijven) van het modernisme en de geconcentreerde handeling van 
het kijken.

Joseph Marioni kwam voor het eerst onder de aandacht in 1975 toen Brice Marden hem 
selecteerde voor een solotentoonstelling in de Artists Space in New York. In de jaren 
80 was Marioni een van de voortrekkers van de zogenaamde ‘Radicale Schilderkunst’, 
een periode die in 1988 werd afgesloten met een solotentoonstelling in het Städtisches 
Museum Abteiberg in Mönchengladbach. In het jaar 2000 werd zijn werk getoond 
tijdens de Whitney Biënnale.

In de voorbije 40 jaar heeft Marioni zich de fijne kunst van acrylverf op doek, gespannen 
op een houten drager, eigen gemaakt. Zijn schilderijen bestaande uit één kleur krijgen 
vorm naarmate hij doorzichtige en transparante laagjes van een vloeibare kleur over 
het doek uitspreidt. 

Marioni definieert zichzelf als een glazuurschilder zoals Vermeer. Niet zoals 
Rembrandt, want hij schilderde zijn onderwerpen vaak in vol licht en gebruikte dan 
zijn laatste glazuren om het licht af te zwakken. Vermeer, daarentegen, bouwde een 
omgeving van licht door middel van kleur waarbij zijn onderwerp het licht was. Marioni 
zet het mandaat van modernisme verder voor de helderheid en de volledige onthulling 
van de vorm op zich. Het is de geschilderde kwaliteit van zijn kleur die het beeld is 
van zijn vorm. In de architectuur van de schilderkunst volgt de functie het licht en 
Marioni’s onderwerp is hierbij vloeibaar licht, liquid light.
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--
Joseph Marioni (geboren in 1943 in Cincinnati, Verenigde Staten) reisde veel door 
de Verenigde Staten, Europa en Australië om lezingen te geven over moderne 
schilderkunst. Solotentoonstellingen met werken van hem zijn Liquid Light, Museum 
Wiesbaden (2018), Liquid Light, Twelve Paintings, Philadelphia Museum of Art (2016), 
90 Years of New: Eye to Eye - Joseph Marioni, The Phillips Collection, Washington 
DC (2011), Liquid Light, A Sanctuary of Light, Art Unlimited Projects, Basel (2009), 
Joseph Marioni, The McNay Museum, San Antonio (2008), IRO - Joseph Marioni, 
Amarillo Museum of Art (2003). Groepstentoonstellingen met zijn werk zijn Berkeley 
Eye: Perspectives from the Collection, UC Berkley Art Museum, Berkeley (2016), Die 
van Aalst, Cultuurcentrum Belgica Dendermonde (2016), Manet, Cézanne, Van Gogh, 
Albers, Kelly, Marioni, Mondriaan - aus aller Welt zu Gast, Kunsthalle Mannheim 
(2014) en Marioni - MacPherson, UQ Art Museum, Queensland (2013).
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