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(…)
J’ai bu du Waterman et j’ai bouffé Littré
Et je repousse du goulot de la syntaxe
A faire se pâmer les précieux à l’arrêt
La phrase m’a poussé au ventre comme un axe

J’ai fait un bail de trois six neuf aux adjectifs
Qui viennent se dorer le mou à ma lanterne
Et j’ai joué au casino les subjonctifs
La chemise à Claudel et les cons dits «modernes»
(…)
Poète, vos papiers !
Poète, documenti !

Uittreksel, Poète… vos papiers ! (Léo Ferré, liedje uit 1970)



Earl Grey Classic, 200 cm x 140 cm, olie op 
doek en houtskool, 2019
Courtesy Michel Rein

Het werk illustreert de eigen werkwijze van een kunstenaar, 
die beelden en ideeën uit geschiedenisboeken, romans, 
radio-uitzendingen en podcasts verzamelt. Dit eeuwige 
achtergrondgeluid voedt hem en begeleidt hem.
Bonin baseert zich immers op het heden, het bestaande, het 
bekende, het begrepene, in een oefening van universele, 
onvermijdelijke en strategische nabootsing, die herinnert 
aan het mimetische verlangen dat door René Girard wordt 
beschreven als het fundamentele mechanisme van het 
menselijk leren en gedrag, waar alle culturele elementen uit 
voortkomen. Nu zitten we in het tijdperk van @whos_who, 
die anonieme Instagram-account, tegelijk idioot en boeiend, 
die wordt gevreesd omdat hij beelden van opmerkelijk 
gelijkaardige werken van verschillende kunstenaars naast 
elkaar legt om toe-eigeningen en plagiaat aan de kaak te 
stellen. Documenti, documenten, papieren! De werken zijn 
verdacht, en de kunstenaars worden bespioneerd, aan 
de kaak gesteld, gedwongen zich te identificeren en te 
verantwoorden.
Voor Bonin is dit discours van het origineel en de kopie 
achterhaald, omdat elk werk slechts een interpretatie is. Zijn 
uitgangspunt is niet de soevereine kunstenaar, maar het 
onderwerp van het werk, beïnvloed door de ander, door de 
buitenwereld: «Het is het schilderij dat beslist, dat de schilder 
meevoert,» legt hij uit.

Sébastien Bonin, een dichter die zich zelden eenduidig uitdrukt, 
die de spot drijft met de syntaxis en de semantiek, maar 
een eerbetoon brengt aan de lange traditie van de poëzie, 
geeft niet om de vermeende regels van de schilderkunst. 
Onverschillig voor het krampachtige streven naar originaliteit 
put hij onbeschaamd en bewust uit de geschiedenis van kunst 
en Cultuur.

Op een wit doek wordt een bijna anatomisch patroon 
geassocieerd met zinspelende woordcombinaties, aangebracht 
met een sjabloon: ‘social network white’, ‘inequality pink’, ‘co2 
blue’ of ‘Seveso green’ (een verwijzing naar de ecologische en 
gezondheidsramp in Noord-Italië in 1976). Dit nog maagdelijke 
‘schilderij door cijfers’ is vooral een ‘mentaal schilderij’, waarop 
Bonin de toeschouwer aanmoedigt tot het projecteren van 
een chromatische en ideologische interpretatie. De zwarte 
contouren die deze scène doorkruisen, leunen dicht aan bij de 
abstractie maar zijn ontleend aan een 15de-eeuws schilderij 
van Piero della Francesca, en ze omsluiten en omvatten de 
uitingen van een systeem onder druk, klaar om te imploderen. 
Verleden en heden botsen en ondervragen elkaar.



Hij gebruikt zijn «wapens», gereedschappen, technieken, 
beelden en referenties, in een totale vrijheid van compositie, 
om een veronderstelde taal te construeren. Er is geen 
‘foute’ constructie. Net als de dichter die niet bang is voor 
spelfouten of syntaxisfouten, experimenteert Bonin. Zoals 
in zijn ‘verzamelingen’ van houders, gevonden bij Morandi, 
Bonnard of Matisse, en opgestapeld op een enkel verticaal 
opgehangen doek, waaruit ze lijken over te lopen, samen met 
hun denkbeeldige inhoud. Het eenvoudige plezier van het 
herhalen van een gebaar en een motief dient hier als alibi voor 
de schilder. Maar het belangrijkste is het manoeuvre van de 
taal, van de schilderkunst, of, met de woorden van Paul Valéry, 
«de opeenvolging van de handelingen, de verwerving van de 
onafhankelijkheid van de bewegingen van de geest». Bonin 
heeft het begrepen: «Je moet je aan de regels van het spel 
houden, maar neem ze voor wat ze zijn.»  

Op sommige doeken is een academisch raster in potlood 
getekend, uiteraard op de allerlaatste plaats. Meestal wordt dit 
raster echter aan het begin geschetst om de lijn te leiden, het 
schrijven te vergemakkelijken en een zekere regelmaat toe 
te laten, en vervolgens gewist wanneer het zijn functie heeft 
vervuld. In plaats van het lezen te vergemakkelijken, voegt 
Bonins zichtbare raster een interpretatielaag toe. 
De tool verwijst ook naar de kunst van de lay-out, het ‘spel’ van 
ritmes, herhalingen, accenten, verwijzingen en metaforen die 
onder andere in de reclame te vinden zijn.
In zijn serie posterdoeken die fictieve tentoonstellingen of 
evenementen aankondigen, plaatst Bonin verschillende 
inlichtingen (naam van de kunstenaar, titel van de tentoonstelling, 
plaats, data, illustratie, enz.) die bestaan of hebben bestaan, 
maar nooit in deze constellatie. Hij verzamelt ze naar eigen 
inzicht en creëert zo een fictie van de orde van de fantasie, of 
zelfs fantasmagorie, wat etymologisch «de kunst is om geesten 
in het openbaar te laten spreken». Dit type spektakel, populair in 
de 18de eeuw, had als belangrijkste functie het katalyseren van 
de emoties van de toeschouwer door een combinatie van het 
fantastische en het bovennatuurlijke.

Qui trompe-t-on ici, 2019, olie op doek, 92x62cm, 
Courtesy Michel Rein



«Soms zijn er in het leven dingen waarvan je zou willen dat je 
ze had kunnen zien,» zegt de kunstenaar. Als kind probeerde 
hij al creaties uit die door volwassenen ‘onmogelijk’ werden 
verklaard. En in zijn huidige werk laat hij het absurde de vrije 
loop: Ellsworth Kelly bijvoorbeeld, auteur van een Van Gogh 
en tentoongesteld in het Joods Museum van België, of Bracha 
L. Ettinger, geïnterviewd door Berthe Morisot in het El Mirage 
Lake-tankstation in 2012.

Bonin creëert zijn kunstgeschiedenis op maat, en zijn 
schilderijen zijn denkbeeldige bouwplaatsen gemaakt van 
bestaande elementen, ‘in stock’, laag voor laag gebouwd 
of gedeconstrueerd. Voor hem lijkt zijn werk ook op een 
herstelprocedure, gekoppeld aan de verdwijning en het 
erfgoed: toevoegen, verwijderen, bedekken en transformeren 
zijn voor hem allemaal voorwendsels om te schilderen. De 
herinnering aan zijn vader die voor een renovatiebedrijf 
werkte, en zijn werk samenvatte met de zinsnede «Als ik bij 
mensen thuis aankom is het vies, als ik wegga is het schoon», 
heeft zijn sporen nagelaten.

Martial Raysse (ou l’hésitation numéro XIV), 
olie op doek, gesso, potlood, 100 x 80 cm, 
2020, Courtesy Michel Rein

Ellsworth Kelly (ou l’hésitation numéro 
XIV), 2019, olie op doek, gesso, potlood, 
160x120cm, Courtesy Michel Rein



In Bonins recente werken is wit alomtegenwoordig. Beginnend 
met het blanc de Meudon of blanc d’Espagne, ruwweg 
aangebracht met een breed penseel, in een gebaar dat doet 
denken aan het aanbrengen van posterlijm. Dit witte krijt wordt 
gebruikt voor het reinigen van metalen en enkele traditionele 
verfrecepten, maar ook voor de gesso die Bonin zelf maakt 
en gebruikt als matteringsmiddel. Het wordt ook gebruikt 
om tijdens werken etalages te witten, om zo de lopende 
bouwplaats te verbergen en tegelijkertijd te suggereren dat er 
een interessant object achter schuilgaat. 

In een nieuwe reeks die hij voor zijn tentoonstelling in de 
Botanique heeft bedacht, bedekt Bonin zijn schilderijen 
met A4-fotokopieën van kunstboeken, die hij over mekaar 
legt voordat hij uit een catalogus met autobiografische 
en anekdotische onderwerpen put. Hij reproduceert deze 
onderwerpen, isoleert vervolgens details en verbergt de rest 
onder sluiers van witte verf, die zijn werken bijna onleesbaar, 
abstract maken. Zijn Sint-Michiel en de Draak, bijvoorbeeld, 
verwijst naar het logo en de kenmerkende geur van de 
tabaksmagazijnen van Gosset-St-Michel in de Brusselse 
gemeente Molenbeek, een herinnering aan zijn kindertijd 
in de jaren zeventig. Ook zijn Sint-Sebastiaan is alleen te 
herkennen aan de paar pijlen die aan zijn martelaarschap 
herinneren. De essentie bestaat erin het onderwerp niet van 
meet af aan te herkennen, of zelfs helemaal niet te herkennen. 
In plaats van alles te geven aan de toeschouwer, consument 
van ‘makkelijke’ beelden, gaat Bonin in tegen zijn verlangen 
naar onmiddellijke lezing door middel van een gecodificeerd, 
dens, soms ondoorzichtig werk, dat ons gijzelt. 

White flag, olie en gesso op doek,
200x140cm, 2018, Courtesy Michel Rein



Aan de andere kant is er de witte ‘Moby Dick’, symbolisch 
voor het verhaal van een witte potvis, met deze passage over 
het wit, de leegte en de angst die ze oproepen, en waardoor 
Bonin werd getroffen in de roman van Herman Melville. Het 
thema van het niets of het verdwijnen komt naar voren in 
kleine doeken van de kunstenaar wiens onderwerp volledig 
is uitgewist, een verwijzing naar het werk Erased de Kooning 
Drawing van Robert Rauschenberg (1953). Door middel van 
dit bijna maagdelijke vel papier probeerde Rauschenberg te 
bewijzen dat een kunstwerk kon worden geproduceerd door 
uitwissen, dus door het elimineren van sporen in plaats van 
het accumuleren ervan. Maar als Rauschenberg vasthield 
aan een origineel, zet Bonin de ondervraging voort met 
dubbelzinnige en verwarrende schilderijen, gesigneerd Bonin 
en getiteld ‘Erased Vandenberg’, of ‘Erased Bonin’. 

Tot slot is hier een volledig gestript schilderij, met enkel de 
vermelding I did not want to paint this painting. Bonin noemde 
het «waarheid-schilderkunst», misschien in navolging van de 
uitdrukking «Ik ben u de waarheid in de schilderkunst verschuldigd, 
en ik zal u die vertellen», geschreven door Cézanne kort voor 
zijn dood, en die een performatieve verbintenis uitdrukt. Vanaf 
Cézanne moet schilderen een daad zijn, iets doen. 
Bonin verzoent twee theorieën van de schilderkunst. Aan de ene 
kant het idee van schilderen als een eenvoudig ambacht, zoals 
de bouw, en aan de andere kant het idee dat «schilderen een 
intellectuele zaak» is, mentaal, voortspruitend uit de geest. Bonin 
creëert zoals een ongecompliceerde dichter die de lijnen tussen 
de vorm en het object van zijn uiting vervaagt. Zijn werken vormen 
documenten, bewijzen, medeplichtigen van dit goed opgebouwde 
raadsel. 

 Charlotte Friling, 2020

Saint-Sébastien, olie op doek en collage, 
200 x 140 cm, 2019, Courtesy Michel Rein

Erased, 18 x 13 cm, 2019, 
Courtesy Michel rein



CV BONIN

Hij werd geboren in 1977 in Brussel, waar hij woont en werkt.

2004 -  ENSAV La Cambre 

Hij is actief als plastisch kunstenaar, fotograaf en schilder.

SOLO TENTOONSTELLINGEN

2019
Nycthéméral, Michel Rein Gallery, Brussels, Belgium

2018
A l’arrière-plan, le nouveau pont, Montecristo Project, Sardinia, Italy

2017
Le désespoir des singes, Island, Brussels, Belgium

2016
Kledze Hatal, D+T Project, Brussels, Belgium

2014
Salon indien, Island, Brussels, Belgium.
Vue d’un aigle par un hibou, Le Cabanon, Astene, Belgium

2013
Suzy cream cheese, c-l-e-a-r-i-n-g, Brussels, Belgium

2012
El Mirage Lake, Island, Brussels, Belgium
 
GROEP TENTOONSTELLINGEN 

2019
Une île (Fun/Run), L’Echo des Vagues, Île d’Yeu, France.
Smoke Signal, Droom Project, Drôme, France.
Rouge, Galerie Michel Rein, Brussels, Belgium.
Je connais des îles lointaines, Droom Project, Drôme, France.
UU - The artist as director, curated by Montecristo Project, Island, 
Brussels, Belgium

2018
Rhaspodies, curated by Alix Janta-Polczynski, Brussels, Belgium

2017
Dalonaz II, Royal, Brussels, Belgium.
Rotonde, La Rotonde, Brussels, Belgium.
Focus, the Museum of Ixelles, Brussels, Belgium.
The Wild West From Bufallo Bill to Bobbejaan, De Warande and 
Venetiaanse gaanderijen, Turnhout and Oostend, Belgium.
Dalonaz, Royal, Brussels, Belgium

2016
Stephan Balleux, Sébastien Bonin, Léa Belooussovitch, Hannu Prinz, 
D+T Project, Brussels, Belgium.
Point of view, Kunsthal Charlottenborg, Copenhaguen, Denmark

2015
Friendly Faces, Johannes Vogt, New York, USA.
186 Louise, 186 Louise, Brussels, Belgium.
Un-scene III, WIELS Contemporary Art Center, Brussels, Belgium.
Cirque Mafate, Super Dakota, Brussels, Belgium.
Sweating like a whore in church, Jeanrochdard, Paris, France.
Lens na Spinoza, Croxhapox / Gent, Belgium.

2014
20.000 Leghe Sotto I Mari, book launch, Le Bal, Paris, France.
The Belgian Six, Palais-des-Beaux Arts, Brussels, Belgium.
Light / Object / Color, Super Dakota, Brussels, Belgium.
Cosmos, book launch, Théophile’s Papers, Arles, France.
Nabla, Abilene Gallery, Poppositions, Brussels, Belgium

2013
Violins without violins, Island, Brussels, Belgium.
Martine à la plage, MNAC, Bucharest, Romania

2012
A Romantic measure, Charlie James Gallery, Los Angeles, USA.

2011
Oh My Book, Les rencontres d’Arles, Arles, France.
Cube, cube/ Beijing, China.



Curation
Violins without violins, Island / Brussels, Belgium.
Des chevals, Island / Brussels, Belgium.
Houston, Island / Brussels, Belgium

Artist Book
Dialoog/Dialogue, Vue d’un aigle par un hibou, Editor: Tim 
Onderberke.
Le Morning, Novembre, 2015, Editor: Herman Byrd.
Cirque Mafate, 2015, Editor: Théophil’s papers.
20.000 Leghe Sotto I Mari, 2014, Editor: Théophil’s papers.
Unphotographable, 2011, Editor: La Manière Noire.

20.000 LEGHO SOTTO I MARI
SEBASTIEN BONIN  

Uitgever : Théophile’s Papers
Text : Devrim Bayar
88 pagina’s
300 x 205mm
Editie in 500 exemplaren met 20 speciale edities

Prijs : 25 € 



De Botanique, bekend om zijn concert- en 
kunstprogramma, lanceert «Bota Kids». 
Dat is een project om de allerjongsten op 
hun eigen manier de wereld van muziek en 
visuele kunsten te leren kennen.

Leeftijd : vanaf 3 jaar oud

Zondag 8 maart 2020

10:00 - Bezoek van de tentoonstelling Sébastien Bonin
11:00 - 12:00 - Concert van Alaska Gold Rush
12:00 - Drink
 
Tarieven : 8€ / -15 jaar: 5€

Woensdag 11 maart 2020

15:00 - Bezoek van de tentoonstelling Sébastien Bonin
16:00 - 17:00 - Concert van Ozferti
17:00 - Drink
 
Tarieven : 8€ / -15 jaar: 5€

Zondag 05 april 2020

10:00 - Bezoek van de tentoonstelling Sébastien Bonin
11:00 - 12:00 - Concert van Halehan
12:00 - Drink
 
Tarieven : 8€ / -15 jaar: 5€



AFSPRAKEN
• Interactieve zondagen
Zon. 23.02.2020 I 15:00-16:30 I FR/NL 
Zon. 19.04.2020 I 15:00-16:30 I FR/NL 

Zowel de eerste zondag als de laaste zondag van de expo Sébastien 
Bonin, DOCUMENTI, biedt de Botanique u een geleid bezoek aan. 

Tarief : toegang tot de tentoonstelling 

Gratis rondleiding

• MUSEUM NIGHT FEVER    
Zat. 14.03.20 I 19:00 – 1:00
Botanique : Serres – Museum – Galerie – Bibliothèque - Witloof

Play Game - Onderzoek op de Botanique ! (FR)

Voor de useum Night Fever verandert Le Botanique in een reusachtige 
Cluedo en biedt u een avond vol wendingen! 
Sluit je aan bij de Bota Opsporingsbrigade (BIB) en los de moord op 
José Trousseau op, de huisbewaarder van het gebouw, wiens levenloze 
lichaam nog dezelfde ochtend werd gevonden. 
Had hij iets te verbergen? Of juist een vreselijk geheim om te onthullen? 
Wie had hem kunnen willen kwetsen? En waarom zou hij dat doen?
De kassen van de Botanique hebben zowel oren als personeel... Ga ze 
ontmoeten om dit onderzoek op te helderen en de Botanique tot rust te 
brengen. 

Ontdek in het museum de schilderijen van Sébastien Bonin, met of 
zonder gids (FR en NL). 

DJ set : Adriaan de Roover

Gratis rondleidingen I 19:00-22:30 I FR/NL

RONDLEIDINGEN
Duur : 1u I 25 max. deelnemers per gids I FR / NL / EN / ES

Volg onze gidsen om de tentoonstelling te ontdekken aangepast aan het 
specifieke karakter van uw groep.  

Tarieven : 
• Forfait jongerengroep (-26 jaar) / school: 60 € 
  + toegang tot de tentoonstelling
• Forfait volwassenengroep: 70 € + toegang tot de tentoonstelling 

Begeleiders gratis. 

Reserveren verplicht:
02/ 226.12.75 of expos.edu@botanique.be

Verantwoordelijke expo
Grégory Thirion :
expos@botanique.be 

Persverantwoordelijke
Kris Mouchaers :
kris.mouchaers@botanique.be

U.V. Le Botanique - Paul-Henri Wauters - Koningsstraat 236, 1210 Brussel

VOLGENDE EXPOS 2020

Museum Galerie

Elise Peroi
28.05 - 05.07.20

Stephan Balleux - Cédric Dambrain
28.05 - 02.08.20

www.botanique.be


