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Butterfly Charmer *1 Thomas Renwart (°1995) wervelde 
stevig uit de startblokken met kleurrijke, majesta tische 
(wand)tapijten, maar zijn fris oeuvre is verrassend 
omvangrijker. De tentoonstelling GOLDEN HOUR 
FADED BLACK leest als een portaal naar zijn gelaagd 
universum waar zijn geliefde vlinders, sneeuwklokjes 
en narcissen je verleiden tot een afternoon tea party 
met een schaduwkant. Vanuit de tuin van KIOSK 
verspreiden zich vijf nieuwe kunstwerken die beleefd 
kunnen worden als een totaalinstallatie of als de res
tanten van een performance. Voor de inspiratie van 
deze tentoonstelling citeert Renwart het gedicht 
Daffodils, I Wandered Lonely as a Cloud van de Brit 
William Wordsworth (1770 – 1850). De beelden die 
de kunstenaar schept zijn vaak verweven met taal. 
Erudiet, meertalig en gulzig schuwt hij geen enkel 
genre en sprokkelt intuïtief sferen en pathos tot 
prachtige patronen. Flarden popmuziek en wereld
literatuur vinden elkaar bij gelegenheid gekruid met 
een welgemeende fuck en shit. Het is niet enkel de 
typisch Engelse natuurlyriek over het intiem geluk 
van eenzaamheid die hem raakt in dit gedicht, maar 
ook de achterliggende fait divers. Na het tragische 
overlijden van de dichters dochter Dora, plantten 
Wordsworth, zijn vrouw en hun tuinman honderden 
narcissen ter herinnering aan haar. Voor GOLDEN 
HOUR FADED BLACK (2022) legde de kunstenaar 
een tuin aan en pootte op een regenachtige dag hon
derd twintig narcissenbollen. Doorheen het bloemen
veld zweven vlaggen met afbeeldingen van Dora’s 
Field ondertitelt met citaten uit een bevraging naar 
hoe spijt zich manifesteert in het leven.  

 
Tuinieren is een integraal onderdeel van Renwart zijn 

kunstpraktijk. Ook in zijn studio kweekt hij meti
culeus verschillende soorten bloemen, waarna hij 
ze droogt, documenteert en catalogiseert. Souvenirs 
d’un jardinier (2021 – 2022) is een intieme kijk in 
dit proces dat als basismateriaal voor zijn textiel
ontwerpen dient. De tuinier krijgt een plaats op de 
voorgrond. Hoewel Renwart hem/haar benoemt als 
een alter ego gunt het werk een rauwe en persoon
lijke blik in de geest van de kunstenaar. “You only 
see what your eyes want to see”, *2 noteert Renwart, 
een goede song om onkruid te wieden zodat het 
hart met vreugde wordt omkranst waarna het met 
narcissen danst. De kunstenaar onderzoekt de tuin 

als monument, “de herinnering als parfum van de 
ziel”. *3 Is het planten van Renwart een nostalgische 
daad? Een lijden vol verlangen naar wat nooit meer 
is? Dramatisch drapeert het textielwerk I’d plant a 
thousand daffodils if that would bring you back to me 
(2022) deze boodschap in lagen stof. In het midden 
glimlacht Sacred moments (2022) hoop. Het geprint 
chiffon verbergt een omgekeerde time laps van bloei 
naar groei. De transparantie van de stof en de hand
genaaide plooien rimpelen op het ritme van vervag en 
en verrijzen. Telkens ontspringt een nieuw beeld, een 
mogelijkheid, een scheut. “Tuinieren situeert je in 
een ander soort tijd. Tijd wordt circulair, niet chrono
logisch. De tuinier is niet immuun voor uit putting en 
verlies, maar wordt dagelijks geconfron teerd met het 
aanhoudende goede nieuws van ferti liteit.” *4 Renwart 
cultiveert geen smart maar schept lente en troost in 
zijn tuin van verlies. Door het gouden uur te vervagen 
naar zwart nodigt hij ons uit de con touren in te kleur
en met onze eigen souvenirs. “Mensen denken dat 
herinnering verdriet brengt, het tegendeel is waar. 
Verdriet komt met het vergeten”. *5

 
Wanneer Thomas Renwart beeldend kunstenaar en archi

tect van opleiding Bert De Geyter (°1984) uitnodigt 
als compagnon de route in zijn tuin, gebeurt dat op 
het snijvlak van hun praktijk. De Geyter kent het ver
driet van Wordsworth en de transformerende kracht 
van loslaten. De kernidee van zijn intense tekeningen 
en schilderijen, “Er is meer wat we ‘dood’ noemen 
in de kosmos dan wat we ‘leven’ noemen”, gaat over 
de wijsheid en de moed van het durven verliezen. 
Toen zijn tweeling Coco en Mingus op dezelfde 
dag geboren werd en stierf, begreep de kunstenaar 
dat “zij het dichtste en puurste zijn bij de essentie 
van de oerkracht van wat wij het leven noemen, 
waaruit alles begint en waarnaar alles terugkeert. 
Wij noemen het de dood”. 

Femke Vandenbosch

TENTOONGESTELDE WERKEN

Thomas Renwart 

Souvenirs d’un jardinier no. 1 – no. 30
2022, A4 kader, kraft papier, Instax Fujifilm, 
gedroogde narcissen, plakband en potlood

The Pressed Crown Jewels #1
2022, kader, gedroogde Narcis, Instax Fujifilm, 
plakband, karton, houten paneel, potlood

I’d plant a million daffodils if that would bring 
you back to me
2022, bedrukte ecozijde, Vichy katoen

Sacred Memories
2022, dennenhouten kader, bedrukt chiffon

Daffodil Garden
KIOSK edition 2022, honderdtwintig narcisbollen 
van verschillende variëteiten: Narcissus Poeticus, 
Winter Walzer, Oxford Gold, Papillon Blanc, 
Triandus Thalia, Golden Harvest en Follies Mix

Bert De Geyter

The tears we cry tomorrow’s paths
2022, geïmprigneerd zwart dennenhout

Bezocht je ooit een tuin met je hele hart?

Geloof je dat er na de liefde nog leven is?

Ik laat je binnen, doe jij hetzelfde?

Met steun van:

STELT TENTOON 
Thomas Renwart 
GOLDEN HOUR FADED 
BLACK 
 26.02 – 30.04

KIOSK

*1 “Butterfly charmer” zo noemt Anne-Françoise Moyson Thomas Renwart in zijn 
monografie Comme si de rien n’était (MER. Borgerhoff & Lamberigts, 2021).

*2 Uit Frozen (1998) een lied van Madonna.

*3 George Sand, “Le parfum de l’âme, c’est le souvenir” uit Lettres d’un voyageur (1837).
*4 Olivia Laing, Funny Weather: Art in an Emergency (W. W. Norton & Company, 2020).
*5 Arthur Japin, De zwarte met het witte hart (De Arbeiderspers, 1997).



‘Souvenirs d’un jardinier’ transcriptie:

Decembre 2021
I. Mon destin c’est à ne jamais oublier
II. Il n’y a pas de certitudes dans la vie, sauf le retour 
du printemps
III. NARCISSUS POETICUS: les vaincoeurs, elles 
chantent sur les chansons du vent, le silence n’a jamais 
été si beau, si précieux
IV. Ne partez pas sans moi: c’était la premiere chanson 
de  Celine Dion, pas mal, je crois que c’est une bonne 
chanson pour enlever les mauvaisesherbes

Janvier 2022
V. La toute première fleur, est née ce matin. J’en ai les 
larmes aux yeux.
VI. Quand le coeur est lourd, la présence de la première 
verdure est comme un éclairage au ciel.
VII. Heureux! Heureux!
VIII. L’espoir, là, devant toi.
IX. Les miniatures, trompette de méduse, Narcissus 
Bulbocodium, comme revoir un ancien amant.
X. Les doux rêves sont faits de ça.
XI. Des moments doméstiques
XII. Julia Jane, après le brume et le brouillard inédit les der
nières semaines, elles ressentent comme un rayon de soleil. 
XIII. Même si c’est un prefab, elle est belle. Et j’ai pas 
trop fumé aujourd’hui! TOP!
XIV. Albert Heijn; petite tradition, en attente des ‘vraies’, 
€1,99/le bouquet
XV. Là, sur mon apuisfenetre, entre les mégots et le sable 
des rénovations; un petit paradis se prépare. 
XVI. Je suis fière, après la pluie, la tendresse, elles mur-
murent la fin de l’hiver. 
XVII. CORAZON, Souriez!
XVIII. Et — la pièce de résistance est en cours de route, 
mon vieux! 
XIX. OI! OI! Attendez, mes amants! Le temps passes déjà 
si vite, restez encore! Carpe diem.

Février 2022
XX. Février trop doux, printemps courroux. 
XXI. Jardinière rempli d’extase, si seulement c’était 
éternelle. 
XXII. Petite pluie, abat grand vent (Corrie<)
XXIII. Une pour la vie, une pour le ciel, une pour nous.
XXIV. Mes pensées et mon coeur, se remplissent avec un 
coup de foudre. 
XXV. Lune, je n’ai rien appris, ni de la mort, ni de la vie, 
ni de la tristesse infinie.
XXVI. Au mardi gras, l’hiver s’en vas!

Ceux-si arrivent quand les premières jonquilles 
fleurissent:

XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

N.B. et soudain je continuerai à rendre hommage aux 
Souvenirs du jardinier jusqu’a la fin de la floraison, 
quelque part en avril.
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