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Misschien is schilderen beelden vinden 
voor wat er niet was, voordat die beelden er waren.

1  Het ontdekken

Wat ons bij de schilderijen van Luc Piron eerst opvalt 
is de eenvoud. Op het eerste gezicht ziet de toeschou-
wer lijnen, rechte lijnen. Wanneer we aandachtiger 
gaan kijken, dan zien we vlakken verschijnen, door een 
subtiel verschil in helderheid - een verschil van een hal-
ve toon - of zelfs nog niet. We ontdekken oppervlakten, 
die elkaar kruisen, in bijkans onzichtbare lijnen.

De kijker, wordt uitgenodigd om ze binnen te treden, 
- als een kapel, - een ruimte van stilte. - Een plek voor 
meditatie en concentratie. - een huis voor de geest.

Als we eenmaal voldoende innerlijke ruimte en rust 
hebben verworven om dit werk te bevatten - pas dan 
- kunnen we ons bewust worden van de complexiteit 
ervan: de kleur van de lijnen, hun inclinatie, het spel 
van herhaling, van beweging en tegenbeweging. Hun 
subjectieve spanning.

Deze doeken, die zich eerst tonen als een systeem van 
beeldelementen, worden bij diepere beschouwing er-
varen als enscenering van spanning. Want zij nodigen 
uit tot het ontdekken van het subtiele spel met varia-
ties in ruimtelijkheid, wisselende vlakken, transparante 
wanden. Verstilde soberheid, licht en ruimte. 

2  Het raadseL

De meest gedefinieerde beslissing, die een kunstenaar 
kan nemen is het aanbrengen van de rechte lijn op het 
canvas - Zij splits het vlak, - creëert ruimte, -definieert, 
-markeert, -bakent af. Op de lijn volgt een tweede lijn 
- een echo - waardoor de lijnen een vlak vormen, een 
ritme, een perspectief ontstaat. 

Een rechte lijn is steeds in gevecht met haar eindig-
heid. De rechte vertegenwoordigt het spirituele - in te-
genstelling tot de gebogen, of kronkelende lijn, onttrekt 
zij zich aan de figuur-achtergrondrelatie (1). Zij bakent 
af, - definieert de randen van het vlak.

Door de enscenering van vlakken, - ruimten, - perce-
len, - nevenschikking, - voorgrond en achtergrond, lokt 
het werk de toeschouwer in een raadsel - Hij gaat op 
zoek naar de wetmatigheden van dat spel, maar ge-
raakt snel verstrikt - Het perspectief krijgt een contra-
perspectief. Minimaal wisselende patronen - als vloer-
tegels - worden onderbroken in hun logisch verloop 
- stopt deze lijn hier? - of loopt ze onzichtbaar verder 
onder het volgende vlak?

Deze schilderijen uit de periode 2019 vormen vaak  
series - van twee of meer doeken - of bevatten een links/
rechts polariteit en zijn atektonisch van karakter (2).

In enkele werken uit de reeks ‘Point de vue’ wint de lijn 
aan factuur - waardoor ze op de voorgrond treedt - het 
vlak verlaat, en haar zelfstandigheid verkrijgt. Ze wordt 
plots figuur op een achtergrond, ze wordt tot tracé, zo-
als kruisende takken.

3  Het begin

Het blanco canvas roept verwachting op - Het draagt 
in zich zijn stille geschiedenis - Geschiedenis die aan 
lijnen en vlakken hun betekenis geeft.

Geen enkel beeld staat buiten deze geschiedenis - Er 
is geen kunst zonder kunstgeschiedenis die de voca-
bulaires levert.

Vanaf het begin van de 20e eeuw wordt - door de  
abstracte kunst - de lijn een zelfstandig beeldelement - 
Zoals de kleur of het vlak.
Een lijn is vanaf dan, niet langer meer de rand van een 
vaas in een stilleven, maar maakt zich los - wordt ‘ab-
stract’ - hetzelfde kan worden gezegd van ieder beeld-
element: kleur, oppervlak, textuur, structuur…

(1) Wassily Kandinsky
Punkt und Linie zu Fläche
Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente

(2) Heinrich Wolfflin (1915): Tektonisch: een in zichzelf geslo-
ten beeld dat overal op zichzelf terugslaat tegenover Atekto-
nisch = open vorm die schijnbaar doorloopt buiten de randen 
van het doek.
 
In:
Heinrich Wölfflin,
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das Problem der Sti-
lentwickelung in der neueren Kunst — München, 1915 (p130)
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/woelfflin1915/0148

(3) Giulio Paolini (1940° Genua) was een lid van de arte po-
vera-beweging die in Italië ontstond en vooral in de jaren ’70 
actief was. Begin jaren ’60 deed de kunstenaar onderzoek 
rond het nabootsen van de werkelijkheid binnen de schilder-
kunst. Hij interesseerde zich onder meer voor perspectiefte-
kenen: een mogelijkheid om binnen het platte vlak van het 
schilderdoek driedimensionale ruimte op te roepen. Op zijn 
witte schilderdoeken verschenen potloodlijnen die onder meer 
verwijzen naar de door schilders eeuwenlang gebruikte regels 
van de wetenschappelijke perspectief. 



Bauhaus: Volgens Kandinsky (1) bevat het canvas 
een esthetisch spanningsveld dat aan de positie van 
beeldelementen - hun zwaarte - hun temperatuur, hun 
elegantie verleent.
De lijn ziet hij als dynamisch beeldelement: het is de 
levensloop van het punt in beweging.

Volgens Giulio Paolini (3) is het witte doek beladen met 
beeld-archetypes - We voorvoelen het perspectief - of 
een horizonlijn. Zoals het zien van een muziekinstru-
ment, muziek kan oproepen.

4  raakLijnen 

Ik wil graag afsluiten met enkele citaten, die elk op hun 
eigen manier licht werpen op verwantschappen met 
het werk van Luc Piron:

- Uit de minimal art

Sol LeWitt (4): When I first started drawing on the wall, 
the logic of the idea took over.

De Lijn is de fundamentele grafische component van 
alle menselijke gedachten. Het is de basisbouwsteen 
van al het schrijven en tekenen en toch is het in wezen 
een abstractie - een concept. Iedereen weet wat een 
lijn is, maar het blijft de vraag of lijnen, met name rechte 
lijnen, werkelijk bestaan in de natuur of ergens buiten 
hun visualisatie in de menselijke geest (5).

- Uit de Arte Povera

Giulio Paolini (1984): ”De linguïstische componenten 
keren terug naar het canvas als primitieve paradigma’s 
vrij van elk systeem van iconologische collocatie. Ele-
menten van het maken, die niet gebonden zijn aan het 
te maken beeld, maar worden gepresenteerd om zich-
zelf- om hun eigen rol autonome te spelen.”(8)

- Uit de architectuur

Hans van der Laan (6)
‘Als we iets maken moeten we niet letten op wat we 
maken en ook niet op hoe we het maken maar op het 
maken zelf.

- Uit de poëzie

Rutger Kopland (7): ‘Misschien is dichten woorden 
vinden voor wat er niet was, voordat die woorden er 
waren.’ 
(De titel hierboven werd afgeleid van deze uitspraak)

Willy Van Buggenhout
Vriend en collega van de kunstenaar

(4) Sol LeWitt (1928-2007) is één van de belangrijkste kun-
stenaars uit de minimal art.Hij stond mee aan de wieg van 
de radicale, rationeel gerichte esthetiek die werd ingezet als 
tegenreactie op het op emotie gerichte Amerikaanse expres-
sionisme uit de jaren ’50 en ’60. Bij minimal art werd de vorm 
van kunstwerken tot in het extreme gereduceerd.
 
(5) Line is the fundamental graphic component of all human 
thought. It is the basic building block of all writing and drawing 
and yet, in essence, it is merely an abstraction – a concept. 
Everybody knows what a line is, but it still remains debatable 
as to whether lines, especially straight lines, actually exist in 
nature or anywhere outside of their visualization in the human 
mind. www.mignoniart.com/past-exhibitions-6/

(6) Dom H. Van Der Laan ‘De Architectonische Ruimte: 
Vijftien Lessen Over De Dispositie Van Het Menselijke

(7) Rutger Kopland ‘De Revisor, Jaargang 4 nummer 4 (1977) 
‘over het maken van een gedicht’ (pagina 2)

(8)Germano Celant, ‘Arte Povera: Notes for a Guerrilla War’, 
Flash Art 5, ”Così Paolini esalta il carattere empirico e non spe-
culativo del suo lavoro, sottolinea il dato di fatto, la presenza 
fisica dell’oggetto e il comportamento del soggetto in rapporto 
al sistema “pittura”. La sua sovrapposizione tra idea e immagi-
ne, lo porta alla “prise de pouvoir “ degli elementi strumentali, 
non ancora direzionati e sistematicizzati, quali la tela, il colore, 
lo spazio (diventato ora lo spazio del mondo) Le componenti 
linguistiche ritornano cosi in campo quali paradigmi, primigeni, 
aniconici liberi da ogni sistema di collocazione iconologica. 
Elementi di un farsi, che non si vincolano all’ immagine da rea-
lizzare, ma si presentano per “fingere” se stessi.
www.giannipiacentino.com/BIBLIO_TEXT/GCelantFLAS-
HART11-67.html
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