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Antoine Mortier treedt toe tot de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting heeft sterk bijgedragen tot het behoud van het erfgoed 
door het verkrijgen van exceptionele kunstwerken via aankopen of giften, door deze 
optimaal te valoriseren via uitleningen en door ze in bewaring te geven, en door het 
ondersteunen van diverse evenementen. Een soepele en vruchtbare dynamiek is enkel 
mogelijk bij een onafhankelijke institutie. Een honderdtal werken en belangrijke 
archiefstukken van Antoine Mortier, krachtige en belangrijke schilder van de lyrische 
abstractie in de tweede helft van de 20e eeuw, zullen op basis van de beslissing van de 
familie in dit veelzijdige en humanistisch Fonds terechtkomen. Op deze manier zullen de
werken zich als een centrifugale kracht positioneren, net als de Neyrinck collectie in 
2004, als een kern die zich alleen maar verder kan verrijken, die onderzoek en 
publicaties kan verrijken en een confrontatie kan aangaan met andere esthetica. 
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Vandaag, tussen de 4 muren van de dochter van de schilder, Françoise, wordt een 
overzicht gegeven in dit Mortier Fonds, waarbij de creatieve toon van de schilder 
gedurende zijn hele leven duidelijk wordt. Zijn creativiteit is gebaseerd op enkele 
terugkerende maar niet exhaustieve thema’s (de koffiemolen, de draaimolen of ‘Les 
concurrents’, het autoportret, …), op de diversiteit van technieken (schilderijen, 
tekeningen, inkt, houtskool, aquarel, …) en op de materialen (krantenpapier, 
inpakpapier, karton, doeken, …). Het privé-kabinet van vandaag opent de deur tot 
verschillende benaderingen. De invalshoek wordt continu verplaatst, gevolgd door een 
revolutie van de blik. Dit kan gezien worden als de kern van de plastische moderniteit 
van Mortier, van de manier waarop hij het onderwerp kon overstijgen, van de snelheid 
van zijn schrijven dat steeds voorwaarts en achterwaarts gaat. De abstractie zal nooit 
helemaal de ironische schelheid van de perceptie verslaan, noch het gevoel van een 
aanwezigheid. 

Dit merk je vooral in de autoportretten. Het intense portret van 1934 (Mortier was toen 
nog maar 26 jaar), vooral opmerkelijk door de geometrische gezichten, zorgt voor soms 
extreme syntheses. « Le Faiseur de réussites » is hier een ander voorbeeld van. Het is 
een portret waar de extreme en hoekige contradicties van de lijnen en vlakken en het 
kleurenspel helemaal representatief zijn voor de evolutie van de schilder.  lignes et des 
plans, le jeu des couleurs est tout à fait représentatif de l’évolution du peintre. 
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Het thema van de koffiemolen wordt steeds uitgebreider uitgebeeld en verandert in 
1947 in een teken, om nadien in 1959 een terugkeer te ondergaan naar zuiverheid en 
helderheid op krantenpapier. 

Het thema van de draaimolen, ook ‘Concurrents’ genoemd, kent een mooie voorlopige 
afloop in het schilderij van het Fonds Neyrinck van 1954, een synthese in gedempte 
tonen vol energie van vorige versies.                                                               

                                                                                                                                 Danièle Gillemon  

Vertaling door Laura Wester   

Giften kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de Stichting 000-
0000004-04 (Iban : BE10 0000 0000 0404 – Bic : BPOTBEB1 – Bank van de Post, 
Koloniënstraat (P28), 1000 Brussel, België) met de mededeling « 170400 - Fonds 
Antoine Mortier » of de gestructureerde mededeling « 017/0400/00003 ».
 Giften aan de Stiching geven recht op een belastingsvermindering. 


