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Virginie Bailly  
                  
“In de verzamelde geschriften van Robert Smithson stuitte Virginie Bailly in op de idee dat onze geest en de 
aarde in continue staat van erosie zijn “(…) mental rivers wear away abstract banks, brain waves undermine 
cliffs of thought, ideas decompose into stones of unknowing, and conceptual crystallizations break apart into 
deposits of gritty reason. (…) Haar kunstenaarspraktijk vertaalt zich zoals een stromende rivier waarbij het 
water sedimenten achterlaat op de oevers van de geest. Anders dan meeste kunstenaars gaat de 
kunstenares niet als observator te werk. Ze kijkt niet op afstand naar de werkelijkheid, maar staat middenin 
de modder van de werkelijkheid zelf. Hierdoor heeft ze de mogelijkheid om allerlei invloeden van binnenuit 
te verbinden en vorm te geven waardoor de ervaring en het tijdsaspect belangrijke onderdelen vormen van 
het schilderproces. Haar schilderijen zijn als mentale landschappen waarbij splinters realiteit, motieven, 
gebeurtenissen uit de actualiteit en fragmenten uit de kunstgeschiedenis zich kristalliseren in efemere 
residuen zoals het wassende water van een rivier. (…)” 

Floris Dehantschutter, 2019, Fragment uit de tekst ‘A Sedimentation of The Mind’ 

 
 
Virginie Bailly’s 'landschappen' vertonen een oneindige diversiteit aan bestanddelen, hoofdzakelijk 
schilderkunstige maar ook andere. Geen mogelijkheid blijft onbenut. In de grote formaten eist alles in gelijke 
mate de aandacht op. 'Kleine' gebeurtenissen doen zich overal voor. Vegen, lijnen, banen, toetsen, 
afdrukken, krabbels, stroken, banen, spatten..., zelfs nauwelijks zichtbare figuratieve elementen (bakstenen 
muren, trappen, de suggestie van een menselijke figuur...), tot en met opgekleefde knipsels. Vlokkig, wolkig, 
scherp afgelijnd, warrig, helder, strak, organisch... Het schilderij is een en al proliferatie, de roes der dingen, 
een hommage aan de veelheid. 

Door de schilderkunstige bestanddelen maximaal te versplinteren, te vermenigvuldigen, te verzelfstandigen 
en te diversifiëren, maakt zij de top onbereikbaar of toch tenminste de weg er naartoe lang. Hoe genereert 
de veelheid zelf de eenheid van het schilderij of hoe creëren zij elkaar wederzijds, dialectisch?  

Er moet iets wonderbaars gebeuren tussen deze bestanddelen. In de onzichtbare tussenruimte die deze 
elementen verbindt. 

De eenheid wordt verbroken en hersteld. Het schilderij is beide tegelijk. Het tussen maakt het tot een picturaal 
veld. Dat verleent aan de ruimte van het schilderij een energetische lading. De ruimte van het schilderij hangt 
af van de tendens naar verbondenheid van wat gescheiden blijft. Op een bevreemdende wijze is alles 
gespannen naar eenheid. Het schilderij wordt door deze energie doorstroomd. Het is een wordende 
ontplooiing tot eenheid. 

Zoals de bergbeklimmer nooit opgeeft vooraleer hij de top bereikt - welke ontbering het hem ook kost - zo 
streeft de schilder naar het bereiken van het schilderij. Door steeds weg te laten, toe te voegen, te 
verschuiven, te verbreken, te herordenen en geduldig te kijken, beslist zij op welk moment het wonder van 
het schilderij zich heeft voltrokken. De hoogtekoorts heeft naar het onbereikbare punt gebracht. Het gevoel 
dat op dat moment overheerst, moet vergelijkbaar zijn met dat van de bergbeklimmer die zijn inspanning 
bekroond ziet (…). 

Francis Smets, 2015, fragment uit de tekst Hoogtekoorts, geschreven voor de catalogus Le Mont Analoge.  

 

 



 

 

 

 

Virginie Bailly (°1976 Brussel, B) woont en werkt in Brussel.  

Bailly was laureate schilderkunst aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel en volgde het Postgraduaat aan 
het Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antwerpen.  

In 2007 was Bailly finaliste van de Belgian Art Prize en in 2015 won ze de STRABAG Artaward 
International in Wenen.  

Bailly is in de kunstwereld geen onbekende. Ze vestigde haar naam met talrijke tentoonstellingen in 
binnen- en buitenland: De Garage, Mechelen; De Bond, Brugge; KULAK, Kortrijk; CCHA, Hasselt; KUL, 
Leuven; Netwerk, Aalst; Roger Raveel Museum, Machteld-Zulte; Be-Part, Waregem; Biennal of Painting, 
Museum van Deinze en de Leiestreek; Museum van Elsene; STRABAG Kunstforum, Vienna; Chinese 
European Art Center, Xiamen, China; W139, Amsterdam, NL; The Agency, London, UK; Espace VKS, 
Toulouse, Fr; Communidad de Madrid, Madrid, ES.  

Virginie Bailly werkte in het verleden samen met Galerie Transit (B) en Galerie Straihammer & 
Seidenschwann (AT) 
 
Haar werk is opgenomen in de Nationale Bank van België, Ministerie van Buitenlandse Zaken België 
en in privécollecties in binnen en buitenland.  
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