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De uit Noord-Frankrijk afkomstige Jean-Michel Meurice is een van de belangrijkste ver-
tegenwoordigers van de Franse kunstscene van de laatste vijftig jaar. Na zijn kinderja-
ren in Rijsel en Béthune gaat hij schilderkunst studeren aan de École des Beaux-Arts de 
Saint-Luc in Doornik. In 1962 stelt hij voor het eerst tentoon in de Rijselse galerij Groupe 
A. Het jaar daarop, tijdens zijn eerste groepstentoonstelling in Parijs, stelt hij La Barnum 
(1963) voor. Het schilderij trekt de aandacht van Pierre Soulages, waarna ze bevriend ra-
ken. In dezelfde periode maakt Jean-Michel Meurice een reeks kortfilms over hedendaagse 
kunstenaars (Pierre Soulages, Zao Wou-Ki, Bram van Velde, Sonia Delaunay…). Deze eerste 
films vormen het begin van een lange loopbaan als televisieman en documentairemaker.

Omdat Jean-Michel Meurice zowel schilder als regisseur is, bekleedt zijn werk een unieke 
plaats in de artistieke en culturele geschiedenis van de tweede helft van de 20e eeuw en het 
begin van de 21e eeuw.

Jean-Michel Meurice, die begin jaren zestig de beweging Supports/Surfaces mee 
oprichtte, heeft als schilder een standvastig, sterk oeuvre opgebouwd. De strakheid die 
hij in de kunstgeschiedenis heeft geobserveerd combineert hij met een vitale energie 
van kleuren en een vrijheid van ruimten die openstaan voor nieuwe vormen. Hij baseert 
zijn schilderijen op kunst uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten, waarvan hij, als fer-
vent reiziger, een uitgebreide kennis heeft. Daarnaast geeft hij blijk van een grote sen-
sitiviteit, waardoor het plezier van het schilderen een belangrijke plaats in zijn creatief 
proces inneemt. Beide elementen brengen Jean-Michel Meurice ertoe om onophoude-
lijk nieuwe systemen uit te proberen om de kleuren zo expressief mogelijk te maken.

Als cineast maakte Jean-Michel Meurice begin jaren 1960 een aantal televisiedocumen-
taires die de schilder in actie tonen. Op die manier maakte hij opnames in de ateliers van 
Bram van Velde, Simon Hantaï, Pierre Soulages en later Pierre Alechinsky en Vladimir Ve-
lickovic. Film is voor Jean-Michel Meurice ook een belangrijk medium om de politieke en 
historische dimensie van de hedendaagse wereld te verkennen. 

Jean-Michel Meurice, Bartók indigo 5, Acrylique, pastel et film synthétique, 
80x60cm, 2017
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Van 1985 tot 1989 begeleidt hij de oprichting van cultuurzender La Sept, die in 1991 wordt 
omgedoopt tot Arte. Zijn compagnons de route en medeoprichters van de zender zijn Pierre 
Bourdieu, Michel Guy en Georges Duby.

Na de ambitieuze tentoonstellingscyclus die een retrospectieve van het werk van Jean-Mi-
chel Meurice in vier musea in Duinkerke (LAAC), Béthune en Le Touquet organiseerde, richt 
de Brusselse Galerie La Forest Divonne nu de schijnwerper op zijn schilderijen sinds begin 
jaren 1980. Een tijdsspanne van dertig kapitale jaren waarin de schilder zijn creatieve ui-
tdrukkingsvormen uitbreidt door terug te grijpen naar tekeningen en naar de “Arabesques” 
via bloemen en bladeren. Het is ook de periode waarin hij zijn vormexperimenten voortzet 
door onder andere douchegordijnen en overlevingsdekens te gebruiken. Deze dragers leve-
ren zowel “readymade”-kleuren als het materiaal waarop Meurice de kleuren aanbrengt.

De tentoonstelling in Brussel focust op twee groepen werken: Arabesques en Ipomées, 
waarbij zowel oude als recente schilderijen te zien zijn.

“Ik denk altijd grondig na over mijn volgend schilderij alvorens ik eraan begin. Zoals een veldslag die je 
eerst vanuit de hoogte moet observeren om het verloop te organiseren alvorens je je blindelings in het 
strijdgewoel stort, met als enige vooruitzicht de vastberadenheid om er als overwinnaar, dat wil zeggen 
levend, uit te komen. Je kunt het ook een concentratieproces noemen (als we de metafoor doortrekken, 
concentratie van je strijdkrachten). Die strijdkrachten zijn kunstboeken en reproducties. En ook foto’s 
die ik tijdens mijn reizen neem van details van kunstwerken en die fungeren als schetsen omdat ze weer-
geven wat me in die werken aanspreekt, omdat ze vragen oproepen of me op een idee brengen.”

 Jean-Michel Meurice, 1985

Jean-Michel Meurice, Cumes, 1991 , acrylic on canvas, 218 x 210 cm
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Arabesques

Begin jaren 1980 verandert de schilderstijl van Jean-Michel Meurice. Hij baseert voortaan zijn werk 
op de afdruk van een boomblad dat hij als sjabloon gebruikt. Na twintig jaar horizontale kleurban-
den te hebben geschilderd stelt de bladvorm hem in staat om aan te knopen bij de arabesk en een 
zekere penseelvrijheid terug te vinden. 

De vorm van het blad heeft geen esthetische of decoratieve functie, maar fungeert als een nieuw ele-
ment van zijn beeldtaal. Het is een hulpmiddel om kleur in de ruimte te verspreiden en te ordenen. Be-
halve plataan-, vijgen- en bamboebladeren gebruikt hij ook afdrukken van nietmachines en verftuben, 
wat bewijst dat de vorm van het sjabloon van ondergeschikt belang is. Het blad is slechts een voorwen-
dsel voor oneindige schakeringen in het kleurenspel. Jean-Michel Meurice had evengoed, zoals een 
kalligraaf, een letter uit het alfabet of een cijfer kunnen kiezen. De vorm van het teken doet er weinig 
toe, wat primeert in elk werk van Meurice is de kleurenexpressie. 

In de eerste werken uit deze reeks onderbreekt de arabesk van de bladcontouren de lineariteit van 
de kleurbanden, die het achtergrondraster vormen. Maar gaandeweg begint de herhaling van blad-
vormen het kleurenraster op de achtergrond te verhullen totdat dit proces uiteindelijk de omtrekken 
zelf maskeert. Vanaf midden jaren 1990 wordt de vorm van het blad almaar minder duidelijk. Aan de 
hand van het sjabloon verdeelt Jean-Michel Meurice de kleurfragmenten die met witruimte worden 
afgebakend. De witgelaten bladomtrek tekent zich af tegen de achtergrond van het doek. Opnieuw 
zijn achtergrond en vorm één geheel. Terwijl in de oudere bajadère schilderijen de penseelstreken het 
hele doek innamen, blijft hier het essentiële onbeschilderd maar reveleert zich door het schilderij. De 
kleur creëert zelf haar eigen vorm zoals Matisse deed door rechtstreeks in met gouache beschilderd 
papier te knippen. Hoewel Jean-Michel Meurice nochtans de abstracte vormen in pure kleur schildert, 
beperkt het gebruik van het sjabloon het gebaar van de schilder. Het blad is een medium tussen de wil 
van de kunstenaar en het resultaat. Bij elke penseelstreek op het blad/sjabloon schildert de kunstenaar 
blindweg en door het toeval geleid het lofwerk van de veelkleurige arabesken. Pas als hij het blad/sja-
bloon van het doek verwijdert, krijgt de kleur vorm. Jean-Michel Meurice vat het als volgt samen: “Ik 
schilder blindelings wat ik verwacht te zien”.

Jean-Michel Meurice, Ludius 1, 1984, Acrylic on canvas 285 x 200 cm



5
Jean-Michel Meurice, Ipoméa RD 2, 2010 , acrylic and oil pastels on shower curtain, 
195 x 180 cm

Ipomées

Eind jaren 2000 schildert Jean-Michel Meurice opnieuw uit de vrije hand. Hij doet afstand van het 
beperkende sjabloon en schildert grote arabesken uit de losse hand die bloemkronen van de trech-
terwinde, dagschone en arethusa voorstellen.

Aanvankelijk tekende Jean-Michel Meurice deze eenvoudige bloemen tussen twee werken in van de 
vorige reeksen gewoon om zich te ontspannen. Sindsdien ontluiken de bloemkronen op grote doeken 
en etaleren hun kleurenaureool. 

In de eerste werken van de reeks geeft hij de vorm van de bloemen aan door witte contouren op een 
gekleurde achtergrond. De witte lijn tekent de omtrek van de bloemblaadjes terwijl de verticale kleur-
banden het oppervlak van het doek onderstrepen. De tegenstelling tussen de curven van de bloemen 
en de strenge verticale stroken accentueert de vloeiende beweging van de arabesken. Deze contras-
terende vormen lijken een bevestiging van het herwonnen plezier en gevoel van een kunstenaar die 
uiteindelijk de vrije vormen tot uitdrukking brengt. Meurice plakt er vormen op die hij uitknipt uit 
gekleurd papier met fantasiemotief. Dit verwijst naar zijn eerste werken van de jaren 1960 die hij op 
basis van rhodoïd, vinyl en aluminiumfolie maakte. Hun readymade-kleuren en -motieven versterken 
de kracht van de vloeiende lijn die nu in alle vrijheid een eigen vorm in de kleur schept.

Zoals de eerste werken van de Supports/Surfaces-jaren gebruikt Jean-Michel Meurice ook nu polyes-
terplastic dragers. Zo schildert hij trechterwindebloemen op grote douchegordijnen die hij uitkiest 
voor hun gedrukte motieven. De met bloemkronen bezaaide werken worden palimpsesten van tekens 
en kleuren. De in serie gedrukte strepen, schelpen en bloemen vormen een harmonieus geheel met de 
door Meurice aangebrachte arabesken, de vitaliteit van de tekening en de schitterende kleuren.

De lijnen van de bloemkronen en de kleur van de bloemblaadjes zijn de nieuwe elementen in het 
idioom van de schilder die steeds op zoek blijft gaan naar pure en intense kleuren. De verschillende 
werken van deze reeks integreren ook alle technieken die hij in zijn oeuvre heeft gebruikt: knippen 
en plakken, plastic dekzeilen, strepen, plantvormen, kleurbanden en aluminiumfolie. Deze herwon-
nen eenheid is typerend voor het gedurende meer dan vijftig jaar coherente, standvastige oeuvre 
van Jean-Michel Meurice.

Bron : Jean-Michel Meurice, Une rétrospective



6

Jean-Michel MEURICE

Born in Lille in 1938.
Lives and works between Paris and Bages.

SOLO SHOWS

2017
• Musée du Touquet, “Un espace bien tempére”
2016
• LAAC de Dunkerque, “Une rétrospective”
2013
• Ecole d’Arts Graphiques, Chatellerault
• Galerie Virgile, Paris
• Galerie Bernard Ceysson, Paris
2012
• Galerie Bernard Ceysson, Luxembourg
2011
• Galerie Bernard Ceysson, à Saint-Etienne
• Centre d’Art, Royan
• 2010
• Maison des Arts, Bages
2009
• A Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan
• Centre d’Art, Forcalquier
2008
• Hôtel du Sénéchal, Uzerche
• Galerie Héléne Trintignan, à Montpellier
2007
• Galerie Eric Linard, à La Garde Adhémar
• Galerie Guillaume, Paris
2006
• Musée de L’Arsenal, Soissons
• Palais des Archevêques, Narbonne
• Fondation Ecureuil, Toulouse
2000
• Fondation Château de Jau, Cases-de-Péne
1996
• Galerie Jeanne Bucher, Paris
1992
• Galerie Baudoin Lebon, Paris
1991
• Gallery Itsutsuji, Tokyo
1987
• Château Loudenne, Bordeaux
• Musée Picasso, Antibes
• Château d’Arsac, Arsac
1985
• Galerie Sapone, Nice
1983
• Centre Culturel Français, Pékin
• Institut Franco-Japonais, Fukuoka
• Stella Gallery, Fukuoka
• Artcurial, Paris
1982
• Fuji TV Gallery, Tokyo
1981
• Galerie Nordenhake, Malmoë
1980
• Galerie Médicis, Ostende
• I.C.C. , Anvers
• Galerie Engstrom, Stockholm
1979
• Galerie de France, Paris
1978
• Galerie Arnesen, Copenhague
1977
• Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence
1976
• Von der Heydt Museum, Wuppertal
• Galerie Gérald Piltzer, Paris
• Galerie Pierre Nahon, Paris
• Galerie Marcel Billot, Paris
1975

• Musée d’Art et Industrie, Saint-Etienne
1974
• Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, les Sables d’Olonne
• Galerie Daniel Templon, Paris et Milan
1973
• Centre National d’Art Contemporain, Paris

GROUP EXHIBITIONS

2017
• Galerie Cherry & Martin, Los Angeles
• Meurice et Le Gac – Retour à Béthune
• Labanque “Evidences singulières”, Béthune
2015
• Galerie L’Univers, Paris
2014
• L’immaculée conception, Hôtel Campredon, L’Isle-sur-
Sorgue
• Galerie Canada, New-York
• Reed College, Portland
• Mission Road, Los Angeles
2013
• Centre d’Art - Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer, Le Musée 
Ephémère
2012
• Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, la collection
• Musée National d’Art Moderne-Centre Pompidou, acqui-
sitions récentes
2010
• Musée de l’Arsenal, Soissons
• Château de La Roche-Guyon, On emménage au château
2004
• CAPC - Musée d’Art Contemporain, Bordeaux : « A 
Angles Vifs »
2002
• CAPC - Musée d’Art Contemporain, Bordeaux : « les 
Années 70 »
2001
• Ecole des Beaux-Arts, Châtellerault : « Hommage à Piero 
Crommelynck »
1999
• Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris
• Musées de Lodz - Musée de Rio de Janeiro
• Musée d’Art Contemporain, Madrid
• Musée d’Art Contemporain, Tokyo
• Palais des Expositions, Rome : « Les Années Supports/
Surfaces dans les collections
du Centre Georges Pompidou »
1992
• Museet for Samtidskunst, Roskilde
1990
• Musée d’Art Contemporain, Nice
1989
• Musée de L’Ermitage, Léningrad : « Art en France-un 
siècle d’inventions »
• Musée Pouchkine, Moscou : « Art en France-un siècle 
d’inventions »
1988
• Centre d’Arts, Flaine : « A propos d’Arbres »
1987
• Galerie des Ponchettes, Nice
• Centre National d’Art Contemporain, Paris : « Du Goût et 
des Couleurs »
1985
• Musée d’Art Moderne, Edimborough : « Depuis Matisse, 
La Couleur »
• Musée Cantini, Marseille : « Ils Collectionnent »
1984
• Biennale de Venise, Peinture en France
• Musée Louisiana, Copenhague : « Collection Mac Crory »
1983
• Staatliche Kunsthalle, Berlin : « Art en France »
• Landesmuseum, Mayence - Kunsthalle, Tubingen : « Art 
en France »
• Alter Bahnhof, Baden-Baden : « L’Espace de la Couleur »
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1982
• Musée des Beaux-Arts, Lille : « De Matisse à nos jours »
• 1981
• Liljevals Museet, Stockholm
1980
• Ordrupgaard-Samlingen, Copenhague
• ICC, Anvers
1979
• Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, 
Paris : « Murs »
1978
• Grand Palais, Paris : « L’Art Moderne dans les musées de 
province »
1977
• Institut d’Art Contemporain de Los Angeles : « Unstret-
chers Surfaces »
• Musée Cantini, Marseille
• Musée de Peinture et Sculpture, Grenoble
• Musée d’Art et Industrie, Saint-Etienne
• Centre Georges Pompidou, Paris : « 3 villes, 3 collections 
d’avant-garde »
1975
• Palais des Beaux-Arts de Bruxelles : « Europalia – France »
• Musées de Saint-Etienne, Aix-la-Chapelle, Montréal, 
Lucerne, Oslo, et à la Fondation
• Gulbenkian : « Nouvelle Peinture en France »
1974
• Palais Galliera, L’Art au Présent
1965 et 1973
• Biennale de Paris

PUBLIC COMMISSIONS

• Musée Picasso, Antibes
• CAPC, Bordeaux
• Australian National Gallery, Camberra
• Musée d’Art Contemporain, Dunkerque
• Museum of Modern Art, Gunma, Japon
• Centre Culturel Français, Jérusalem
• Fonds National d’Art Contemporain, Paris
• Fonds Régional d’Art Contemporain Languedoc- 
Roussillon
• Fonds Régional d’Art Contemporain PACA
• Manufacture des Gobelins, Paris
• Musée d’Art Moderne de la Ville, Paris
• Musée des Arts Décoratifs, Paris
• Musée National d’Art Moderne - Centre Georges Pompi-
dou, Paris
• Fondation Maeght, St Paul de Vence
• Fondation Peter Stuyvesant, Rotterdam
• Musée Boymans-van Beuningen, Rotterdam
• Musée d’Art Contemporain, Saint-Etienne
• Manufacture de Sèvres
• Ambassade de France, Tokyo
• Tokyo International Forum
• Musée des Abattoirs, Toulouse (Donation Daniel Cordier)
• Musée de l’Arsenal, Soissons
• Centre Culturel Français, Washington
• Villa Tamaris, la Seyne-sur-mer

PUBLICATIONS

• Daniel Abadie, Liminaire pour Jean-Michel Meurice, in 
cat. Document CNAC
• n°4, 1973
• Daniel Abadie, interview, in Art Press n°6, 1973
• Claude Fournet, Ligne selon Ligne, in cat. Musée de 
l’Abbaye Sainte-Croix, Les
• Sables d’Olonne, 1975
• Daniel Abadie, Quelques notes sur des lignes de Jean-Mi-
chel Meurice, in cat.
• Musée de Saint-Etienne, 1975
• Françoise Cachin, entretien, in cat. Musée de Saint-
Etienne, 1975
• Catherine Millet, Les Tableaux Actuels, in cat. Musée de 
l’Abbaye Sainte-Croix,
• 1975 et in cat. Europalia, Musée des Beaux Arts Bruxelles, 
1975
• Alfred Pacquement, Notes, cat. Abbaye Sainte-Croix, 
1975
• Alfred Pacquement, La Peinture Hors Limites, in Cimaise 
n°122, 1975
• Thierry Delaroyère, La Distance Perdue, in Art Press n°17, 
1975
• Pierre Dumayet, Je Connais, in cat. Semaines musicales 
d’Orléans, 1976
• Bernard Noël, Ce Qui Dit Non, in cat. Fondation Maeght, 
1977
• Dominique Fourcade, in cat Galerie de France, 1979
• Catherine Francblin et Xavier Girard, interview in Art 
Press spécial 1982
• Pierre Restany, Répétition et Différence, in cat Fuji Télévi-
sion Galery, Tokyo, 1982
• Yoshiaki Tono, Painting of Surfaceness, in cat. Fuji Télévi-
sion Galery, Tokyo, 1982
• Danielle Giraudy, Dessein de Feuille, in cat. Musée 
Picasso, Antibes, 1986
• Bernard Ceysson, L’Enjeu Classique, in cat. Musée 
Picasso, Antibes, 1982
• Marie-Hélène Grinfeder, in Les Années Supports-Sur-
faces, édit. Herscher, 1991
• Georges Duby, JMM, in cat. Château d’Arsac, 1996
• Marcelin Pleynet, La Surface en Question, in cat. Galerie 
Jeanne Bucher, Paris,
• 1998
• Alberte Grynpas Nguyen, in Tapis d’Art Contemporain, 
Manufacture des
• Gobelins, 2004
• Paul Louis Rossi, “Le Vent dans les Pins”, in Travioles, 
2005
• Paul Louis Rossi, « Jean-Michel Meurice - Couleur Pure », 
éditions Le Temps qu’il fait.
• Daniel Abadie, La couleur à fleur de peau, in Cat. Bages, 
2010
• Paul Andreu, La connivence de l’eau, in cat. Royan 2011
• Paul Louis Rossi, “Le Pont suspendu”, editions Virgile, 
2011
• Victor Vanoosten, in cat. Laac Dunkerque, editions 
Artéos, 2016.
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Jean-Michel Meurice ,Moucharabieh, 2000, Acrylic on Plexiglas 150 x 80 cm
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