
 
Perscommuniqué  
Jean Baptiste Bernadet, Never forgive, 
Never forget. 
Vernissage op vrijdag 23 april 2010, om 18u 
Tentoonstelling van 24 april tot 29 mei 2010 
Dinsdag - zaterdag, van 12u tot 18u. 
        “I will Run after You”, “Now”, “Yeah”, “Too fast for Love”, 
“I’ve lost my Illusions”, “I want Muscles”. Tussen figuratieve en 
abstracte kunst lijkt er een derde weg te bestaan, die van het 
woord en de tekst, een weg die Jean-Baptiste Bernadet heeft 
gekozen. “Ik vond het moeilijk om een manier te vinden om me op 
duidelijke wijze tot de toeschouwers te richten, de woorden 
hebben me daarbij geholpen”. Maar waarom in het Engels? Waarom 
die clichés? “Ik voel me zoals die muzikanten die rock maken in 
het Engels”, antwoordt de Franse schilder die al meer dan 10 jaar 
in Brussel gevestigd is.  
     De verwijzing naar muziek is niet zonder betekenis. Dan 
Graham heeft veel geschreven over de schizofrenie van de 
rockgroepen, die heen en weer worden geslingerd tussen de zuiver 
commerciële industrie waarvan ze deel uitmaken, en een meer 
authentiek verlangen om kritische muziek te produceren. Deze 
analyse blijft tot op heden het beste model om de positie van een 
kunstenaar op de markt te beschrijven. Tot op zekere hoogte 
voeren deze schilderijen – sombere achtergronden waartegen zich 
verblindende kleuren aftekenen - de dark-look van punk nogmaals 
op. Ze richten zich rechtstreeks tot de toeschouwer. “De mensen 
staan aanvankelijk altijd een beetje afwijzend tegenover mijn 
schilderkunst”, geeft hij trouwens toe. Maar “toch is die 
gevoelig genoeg aan de buitenkant, kostbaar en complex zodat men 
er graag naar kijkt”, voegt hij eraan toe. En zodat men afstand 
neemt van die look. Ondanks deze algemene beschouwingen gaat 
achter dit aandringen op de “bijna onoprechte kant” een zekere 
afstand verborgen ten opzichte van de meest orthodoxe regels van 
de expressionistische schilderkunst. Zijn werk hangt dan ook 
samen met een vorm van auto-fictie, legt hij uit. Het verhaal van 
de schilder die aan het schilderen is, wordt verward met de 
mentale projecties van de kijkers.  
     Zijn verhaal is niet te persoonlijk en lyrisch, en evenmin 
te decoratief of ironisch vergeleken met de geschiedenis van de 
schilderkunst: het zit dus ergens tussenin, waardoor alle 
toeschouwers het kunnen bekijken en zich toe-eigenen. Deze 
middenweg vertaalt zich in de vorm van de schilderijen. Ondanks 
zichtbare overschilderingen, lagen materie die zich opstapelen op 
de doeken die hij schildert en herschildert in afwachting van de 



volgende tentoonstelling, is zijn werk niet louter 
geïmproviseerd: Jean-Baptiste Bernadet schildert en ziet “wat er 
gebeurt”, maar het schilderij is pas klaar wanneer het op 
verschillende vlakken werkt. “Dit snelle, geschifte en afgematte 
aspect wordt gecompenseerd door een hele reeks beslissingen die 
mijn schilderkunst verrijken om haar aanlokkelijker te maken”, 
verklaart hij aan Clément Dirié. (...) 
     De onmogelijkheid om te schilderen, die doorwoog op de jaren 
’80, werd op verschillende manieren omgezet door de kunstenaars 
van deze generatie. Steven Parrino heeft gekozen voor de 
necrofilie. Josh Smith bouwt onvermoeibaar en in enorme 
hoeveelheden aan de abstracte beeldvorming met zijn eigen naam. 
Als rechtstreekse erfgenaam van deze geschiedenis, omschrijft 
Jean-Baptiste Bernadet zijn schilderijen als “stoffelijke 
overschotten” die de wetenschap overleven dat hij geen 
meesterwerk zal verwezenlijken. Hun rijke, kostbare en complexe 
oppervlak zou definitief moeten volstaan. 

Jill Gasparina 

      Voor zijn tentoonstelling in de Project Room van de 
Galerie Baronian_Francey zal Jean-Baptiste Bernadet een 
ensemble van vijf recente doeken laten zien, met als titel 
"Never Forgive, Never Forget". Deze titel, afkomstig van één 
van de voorgestelde doeken, leent zich – zoals steeds het 
geval is bij de kunstenaar – tot meerdere interpretaties: een 
introspectieve blik op zijn artistiek traject, een 
bespiegelende blik op de kunstgeschiedenis, en een bevel 
waarbij het voorwerp en de logica niet verder worden 
gepreciseerd. 

Jean-Baptiste Bernadet werd geboren in Parijs in 1978. Hij 
woont en werkt sinds 2000 in Brussel. 

Zijn schilderwerk en zijn installaties waren te zien tijdens 
collectieve tentoonstellingen in de Galerie Maes & Matthys in 
Antwerpen, bij Wiels in Brussel, in de Galerie Crèvecoeur in 
Parijs, in de Galerie Frédéric Desimpel in Brussel, aan de 
École Supérieure d'Art van Metz, in de Galerie Catherine 
Bastide in Brussel, in het Museum voor Schone Kunsten van 
Tourcoing.  

Hij hield persoonlijke tentoonstellingen bij de Galerie Maes & 
Matthys in Antwerpen, in de Galerie Les Filles du Calvaire in 
Brussel, bij de Stand in Lyon, in de Galerie Xprssns in 
Hamburg, in de Chapelle des Calvairiennes in Mayenne en in 
Konsortium in Düsseldorf. 

Eind 2010 heeft het een residentie bij de Stichting Chinati in 
Marfa, Texas, en begin 2011 heeft hij een residentie in New 
York. 


