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Johan De Wilde ‘Pars pro toto’ - 29 mei - 10 juli 2021 
Art Brussels Week in de galeries, van donderdag 3 tot en met zondag 6 juni, van 11:00 tot 18:00.  
 

Centraal in deze nieuwe tentoonstelling van Johan De Wilde in Hopstreet Gallery staat de tekeningenreeks Pars 
pro toto. Met dit omvangrijk werk staat De Wilde voorzichtig stil bij de beroemde gedachte ‘Renaissance, een 
venster op de wereld’. De 28-delige reeks evoceert de fresco’s die door Fra Angelico en anderen in de 15de 
eeuw in de cellen van het San Marcoklooster in Firenze werden geschilderd. Elk fresco wordt herleid tot zijn 
essentie -een kleurpartikel- en als een venster -een doorkijk als het ware- weer opgebouwd. Daardoor ontstaat 
een bevreemdende en confronterende relatie tussen tijd en ruimte, werkelijkheid en verbeelding en duikt de 
immer prangende vraag ‘hoe leven door te kijken’ weer op.  

Voorts biedt de tentoonstelling een ruime selectie uit ander nieuw werk alsook delen uit Requiem -een eerbetoon 
aan de overleden curator Tanguy Eeckhout-, delen uit de reeks Indoor Impressionismus, de Pi-reeks en een 
fonkelnieuwe kustgemeenten-serie. 

Pars pro toto is tevens de titel van het derde deel van de Hands of Time-monografie waaraan Johan De Wilde 
onverdroten werkt. Dit nieuwe boek wordt tijdens het openingsweekend aan het publiek voorgesteld.  

Hans Theys in Hands of Time - Pars pro toto  

...De tekeningen zijn meta-schilderijen (schilderijen die spreken over schilderen), maar het zijn ook voorwerpen 
die een spirituele levenshouding oproepen. Ze doen mij niet alleen denken aan Mondriaan, maar ook aan de 
Rothko Chapel in Houston, de Stations of the Cross van Barnett Newman of de werken met hout of bruine 
plakband van Bernd Lohaus: minimaal, maar niet minimalistisch...  

Philippe Van Cauteren in Hands of Time - Pars pro toto  

...De stapeling en gelaagdheid aan “redundante” lijnen in elke tekening — laat me toe het zo te omschrijven — 
is een terugkeer naar betekenis, is een opening naar de betekenis van taal, tijd en ruimte, geschiedenis, 
herinnering, plaats en zelfs identiteit... 

Luc Derycke in Hands of Time - Pars pro toto 
 
"...Iets wat me bovenmatig bevalt aan het aanschouwen van het werk van Johan De Wilde is dat stilzwijgen 
altijd welluidend is…" 
 
 
Johan De Wilde (°1964) leeft en werkt in Gent. Hij studeerde vrije grafiek aan het KASK in Gent.  
 
Hij had solotentoonstellingen in Museum Dhondt Dhaenens, Huis Van Wassenhove; Emergent, Veurne; Loods 
12, Wetteren en nam ook deel aan groepstentoonstellingen waaronder S.M.A.K. presenteert in Club Solo, 
Breda; M.M.O.M.A., Moscow; Museum Dr Guislain, Gent; 21st Century Museum of Contemporary Art, 
Kanazawa; Ecce Homo, Antwerpen; Drawing the Bottom Line en De Collectie (1) Highlights for a future, 
S.M.A.K.; Dean Project, New York.  
Zijn werk bevindt zich in de collecties van het S.M.A.K, MAC’s Grand Hornu en de Nationale Bank van België. 
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