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Marie-Rose Lortet

De draad als palet
Marie-Rose Lortet (1945), Dubuffets kleine protégée, ontwerpt nog
steeds tien uur per dag. In 1969 werd zij ontdekt door Jean Dubuffet
(1901-1985), die ter aanmoediging enkele werken kocht voor de
Neuve Invention-collectie, die in 1978 in de Art Brut-verzameling van
de Collection de l’Art Brut in Lausanne zouden worden opgenomen. In
de daaropvolgende correspondentie tussen de twee, volgde Dubuffet
de kunst van Marie-Rose op de voet en liet hij zich enthousiast uit
over haar “kleine breiwerken”.
Spontaan

Marie-Rose groeide op met een moeder en oma die veel breiden. Vanaf
het begin maakte zij zich echter los
van het aspect “nuttigheid” dat breien eigen is en richtte ze zich op
“schilderijen van draad”, die altijd bij
haar zijn. Dit ging zo ver dat ze,
nadat ze zich had losgemaakt van
iedere beperking, moeite had de
patronen te volgen van het modehuis
waar ze op haar zestiende ging werken. Ze ontwierp liever haar eigen
kleren: miniaturen met “mouwen die
eerder passen rond de vleugels van
engelen dan rond de armen van een
model”. Marie-Rose “kreeg ruzie met
armsgaten” en ging al snel haar eigen
weg.
Zij gebruikt garen om verhalen te
vertellen die zijn gebaseerd op
gebeurtenissen, ontmoetingen of
indrukken. Ze maakt geen schetsen,
maar laat haar werk spontaan ont-
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staan, soms gedurende een periode
van meerdere maanden. “Door breien
krijgen de geest en de verbeeldingskracht de tijd om te reizen en beelden tot stand te brengen”, aldus
Marie-Rose. De kunstenares gebruikt
geen doek of stellages. “Mijn draad is
mijn palet; ik combineer kleuren
zoals een schilder dat doet.”
Ruim 45 jaar creëren

Marie-Rose bulkt van de creativiteit
en is altijd aan het breien. Soms
begint ze ergens aan en maakt ze het
werk in één keer af. Andere keren laat
ze de creatie gedurende een aantal
maanden tot leven komen. Vanuit
haar met garens gevulde studio
werkt zij vaak aan drie of vier projecten tegelijkertijd. De vier reeksen
waar ze steeds weer op teruggrijpt
als ze daar zin in heeft, heeft ze zelfs
nooit helemaal afgerond. In de jaren
zeventig van de vorige eeuw ont-

Marie-Rose Lortet
La cathédrale, 1985
Katoen
85 x 70 x 60 cm
(boven)

Marie-Rose Lortet
Et quand le toit de
la maison se fâche!, 1980
Wol en katoen
185 x 185 cm
(onder)

wierp zij Territoires de Laine, waarin “de
vlecht ervoor zorgt dat de draad de kleuren
op een andere manier rangschikt, waardoor
een wirwar van paden ontstaat…”.
In eerste instantie lijken Les Masques, die
glimlachen, lachen, grimassen, verrast kijken, fronzen en woede uitdrukken, niet
meer dan “grote gebieden, wegen, velden
en panoramische perspectieven die, door
het verhaal dat ik mijzelf vertel, langzamerhand een uniek werkstuk worden, bestaand
uit een netwerk van rimpels, zoals de door
een etser ingesneden groeven”.

De reeks Architectures de Fil, waar Marie-Rose
in de jaren tachtig mee begon, laat zien hoe
graag ze de omgeving met een menselijke
aanwezigheid wil markeren. Haar “huizen”,
driedimensionale assemblages van “gebreide
ramen”, vangen het licht en projecteren
opvallende patronen op de muren. Deze
poëtische architectuur van verlaten huizen,
dromenvangers en tekenen van bewoning,
nemen ons mee op een reis door tijd, ruimte en gedachten.
La Suite Incertaine is een groep van 365 van
witte draad gebreide hoofden, ter grootte

van een hand, die met hun schaduw spelen
en gezichten naar elkaar trekken.
Miniatures, tenslotte, ofwel “breiwerken
met spelden”, zijn beelden die soms dieren
worden. Zo komt er in M’as-tu vue? (Heb je me
gezien?) een muis tevoorschijn die trots en
opschepperig zijn schouders ophaalt en een
hoge borst opzet en ons zo lijkt uit te
dagen. De Pull-over pour mouches zijn kledingstukken voor sportieve vliegen die aan
ons proberen te ontsnappen.
Kindertijd

Marie-Rose heeft het altijd naar haar zin.
Ze breit verhalen met poëtische of grappige
titels, als ware zij het eens met de woorden
van de Chileense dichter Pablo Neruda “Een
kind dat niet speelt, is geen kind, maar een
volwassene die niet speelt, heeft voor altijd
het kind dat in hem speelde en dat hij zo
hard nodig heeft, verloren”.
Werken van Marie-Rose Lortet bevinden
zich in particuliere en openbare collecties
zoas Collection de l’Art Brut, Lausanne,
Zwitserland, Musée Jean Lurçat et de la
tapisserie contemporaine, Angers,
Frankrijk, Irish Museum of Modern Art,
Dublin, Ierland, De Stadshof Collection, Dr
Guislain Museum, Gent, België, La
Fabuloserie, Dicy, Frankrijk, French
Contemporary Art Fund, Parijs, Frankrijk,
Dammann Collection, Zwitserland en worden vaak tentoongesteld in solo- en groepsexposities waaronder in Musée de Vernon,
Frankrijk, Museum of Modern Art en Halle
Saint Pierre, beide in Parijs.
De kunstenares wordt vertegenwoordigd
door Galerie Marie Finaz, die haar werk in
2015 tijdens ‘Collect’ tentoonstelde in de
Saatchi Gallery in Londen, vervolgens op de
Outsider Art Fair in Parijs, in 2016 op de
Outsider Art Fair New York en in de Salon
Zurcher bij de Armory Show.

Marie-Rose Lortet
Marguerite au fil noir, 1981
Wol en katoen
43 x 57 x 3 cm

Marie-Rose Lortet
M’as-tu vue?, 2015
Katoen en zijde
17 x 22 x 9 cm

Marie Finaz presenteert o.a. hedendaagse
Outsider Art. Bezoek haar op de Outsider Art
Fair in Parijs 20 t/m 23 oktober 2016.
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Jill Galliéni

Tussen poppen, gebeden
en dansende zielen
Naar binnen kijken

Jill Galliéni
Princesses, 2010
Textiel
Maximale afmetingen 36 x 21 cm

De poppen zijn groot en roerloos,
hebben soms ogen, zijn in zichzelf
gekeerd en erg sierlijk. Een tijd lang
worden ze gemaakt van gips en stof,
soms versnipperd, losgetornd of zelfs
verscheurd en gespleten. Later worden ze meer verenigd, geconcentreerder en meer één geheel.
Sinds 1999 maakt Galliéni poppen die
groter zijn dan zijzelf, soms wel 1,95
meter hoog. De kunstenares zegt “Ze
zijn niet op echte schaal; het is absoluut niet de bedoeling dat ze op mensen lijken. Ze zijn geen kopie van de
mens, maar van de geest”. Deze slanke, rijzige poppen richten zich op,
draaien zich, rekken zich uit, bukken
zich, rechten hun rug, kronkelen om
zichzelf... en dan verstijven ze in een
onbeweeglijke roes. Hun gezichten
zijn bedekt of hebben geen ogen,
want de kunstenares wil dat ze naar
binnen kijken en dat ze alleen zijn
met hun gedachten.
Deze beelden nemen ons mee in hun
gebaren en nodigen ons uit ze van
veraf en van dichtbij te bekijken.
Zowel hun postuur als de kleine
details zijn fascinerend.
Jill Galliéni (1948) is geboren in Aix-en-Provence in Frankrijk. Haar
moeder is Amerikaanse en haar vader is een Frans acteur. Tot haar
zevende jaar werd ze opgevoed door voogden en daarna teruggehaald door haar vader. Haar moeder kende ze nauwelijks. Toen ze
28 jaar was, begon ze mysterieuze poppen te maken om zich mee
te omringen en zo “een parallel universum naar haar eigen werkelijkheid” te creëren.
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Modellerend borduren

Jill Galliéni werkt maandenlang aan
iedere pop. Ze begint met een metalen roosterwerk, vulstof en meerdere
draden, totdat ze naar eigen zeggen
“de innerlijke pose van dans, emotie

“de innerlijke pose
van dans, emotie
en intimiteit...”

en intimiteit laat zien die naar buiten komt”. Vervolgens bedekt ze de
structuur met dikke stof, die ze
samenvoegt en waarop ze borduurt
met gekleurde draden. “Als het beeld
al gevorderd, maar nog niet klaar is,
helpt het borduren mij om het nog
meer vorm te geven, de rondingen
af te slanken en ze nog meer te
draaien. Het is geen ‘mooi’, verfijnd
borduurwerk, maar een modellerende manier van borduren. Het is een
fijn en feestelijk moment. Ik houd
van het idee dat deze lichamen volledig omgeven worden door draden;
de draad staat voor de gedachte.” De
“huid” van de poppen is zo getatoeëerd en ingekerfd dat deze tegelijkertijd verwond en versierd is; leed
en sierlijkheid ineen, zoals een
beschrijving van het leven.
Sinds 2007 plaatst Jill Galliéni de
vrouwen in groepjes, die zo een
“verzameling” geworden zijn; voor
de kunstenares zijn het “dansende
zielen”. In de lijn van haar poppen
en beelden tekent Jill Galliéni met
een naald prinsessen op transparante organdie (dun, doorzichtig weefsel). Stukje bij beetje komen de
lichamen naar voren uit een achtergrond met energiek geweven lijnen,
als een elektrisch geschrift. De prinsessen hebben allemaal een eigen
postuur en eigen gebaren. Ze observeren. Ze zijn hypnotiserend en
betoverend.

Jill Galliéni
L’exilée, 2003
Textiel, 185 x 68 x 53 cm
Foto: Pierre David
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Jill Galliéni
Le pensionnat des sables (hommage
au poème de Jean Barral), 2003
Textiel, 26 x 24 x 16 cm

Gebeden

Naast haar “vrouwen” tekent en naait
Jill Galliéni, die een moeilijke periode
in haar leven doormaakt, gebeden
aan de heilige Rita, de patrones van
de hopeloze gevallen. Sindsdien is ze
niet meer gestopt met bidden. Uit
een automatisch en onleesbaar handschrift ontstaat een tekening en een
echte compositie. Sommige gebeden
zijn met balpen geschreven, andere
zijn op papier genaaid en samengevoegd in novenenschriften, die het
spirituele leven van de kunstenares
een ritme geven. 1
Voor Galliéni is kunst een essentieel
middel om zich uit te drukken, een
middel dat haar helpt om beter te
leven en beproevingen te doorstaan.
Draad is haar bondgenoot, waardoor
zij kan weven, samenvoegen, tekenen, verbinden en weer aanhechten,
alsof zij de verwondingen van het
bestaan repareert en weer vooruit
gaat. Tenslotte vertelt zij “Ik heb de

1. Novenschriften komt van ‘novena’: een reeks van
negen dagen waarin men op bijzondere wijze tot
God bidt om verhoord te worden

OUT OF ART MEI 2016

Jill Galliéni
Fleurs sur l’autoroute, 2003
Textiel, 24 x 30 x 15 cm

indruk dat de beweging van mijn
ziel, van mijn tegenstellingen en
mijn vreugde te zien is in mijn werk”.
Het werk van Jill Galliéni wordt
regelmatig tentoongesteld en maakt
onderdeel uit van openbare en privécollecties, waaronder Musée de l’Art
Brut in Lausanne en in Frankrijk in
Musée LAM, Villeneuve d’Asq en
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, Angers.
Tentoonstellingen waren er ook in
Centre Pompidou, Parijs, Art &
Marges Museum, Brussel, Institut
Français, New York en in Musée
Bargoin, Clermont-Ferrand.
Zij wordt vertegenwoordigd door
Marie Finaz Gallery in Parijs die haar
werk in 2016 exposeerde met dat
van de kunstenares Marie-Rose
Lortet (zie ook pagina’s 38 en 39
in dit magazine), tijdens de Outsider
Fair in New York en de Salon Zurcher
tijdens de Armory Show.
Marie Finaz presenteert o.a. hedendaagse
Outsider Art. Bezoek haar op de Outsider
Art Fair in Parijs 20 t/m 23 oktober 2016.

Jill Galliéni
Constellation Y, 2006
Textiel, 14 x 14 cm
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Out of Art publishes key articles in English, something we hope will extend our services to our readers worldwide. Although Out of Art is
a Dutch magazine, we work with writers from all over the globe to inform you about contemporary Outsider Art.
In general, the magazine is published in May and December, with each edition based on a specific theme. This time, we are focusing
on textile. In addition to feature items on the theme for that particular edition, the magazine also includes articles on art collectors and
places to visit as well as interviews with fascinating people.
We’re delighted to welcome you to Out of Art and would appreciate any feedback you might have. Whether you are a reader, subscriber
or sales representative, we hope you enjoy our magazine.
Karin Verboeket, Editor-in-chief

Yarn as palette;
Marie-Rose Lortet
Text: Marie Finaz
Marie-Rose Lortet, Jean Dubuffet’s little
protégé, is still creating ten hours a day.
In 1969, she was noticed and encouraged
by Dubuffet (1901-1985), who acquired some
of her works for the Neuve Invention collection, which would join the Collection de l’Art
Brut in Lausanne in 1978. They engaged in a
correspondence in which Dubuffet closely
followed Marie-Rose’s art and expressed his
enthusiasm for her ‘small knittings’.
Spontaneity
Very early on, Marie-Rose, who grew up
watching her mother and grandmother knit,
broke free from knitting’s ‘utilitarian’ aspect, to
paint ‘pictures in yarn’, that follow her everywhere. So much so that, released from any
constraint, she had trouble conforming to the
patterns of a fashion house she joined at the
age of sixteen, preferring to create her own
clothes; miniatures with ‘sleeves more suitable for angels’ wings than models’ arms’.
Marie-Rose ‘had a falling out with armholes’
and soon went her own way.
Marie-Rose uses yarn to tell stories based on
events, encounters or impressions. She does
not make preparatory drawings, allowing the
work to spontaneously come into being,
sometimes over a period of several months.
‘Knitting lets the mind and the imagination
take the time to travel and create pictures’,
she says. The artist has neither a canvas nor a
structure ‘My yarn is my palette; I combine colours like a painter’.
More than 45 years of creation
Bursting with creativity, Marie-Rose never
stops knitting. She might start and finish a
work in a single go or, on the contrary, enjoy
watching it come alive over a period of
months. The artist is often working on three
or four projects at a time in her yarn-filled
studio. In fact, the artist has never completely
finished the four series; she goes back to
whenever it strikes her fancy.
In the 1970s, Marie-Rose created Territoires
de Laine, where ‘the braid gives the yarn a different way of arranging colours, one pushing
another in labyrinthine paths…’ .
At first, Les Masques, which smile, laugh,
grimace, look surprised, frown and express
outrage, are just ‘large territories, roads, fields
and bird’s-eye views that, throughout the story

I tell myself, gradually become a unique piece
comprising a network of wrinkles, like the
grooves the engraver incises’.
The Architectures de Fil series, which MarieRose began in the 1980s, demonstrate her
desire to mark the environment with a human
presence. Her ‘houses’, three-dimensional
assemblages of ‘knit windows’, capture light
and project striking patterns on walls. This
poetic architecture (abandoned houses,
dream-catchers, signs of possible habitation),
take us on a journey through time, space
and thought.
La Suite Incertaine is a group of 365 handsized heads knit in white yarn that play with
their shadows and grimace at each other.
Lastly, Miniatures, or ‘Knits with pins’, are
sculptures that sometimes become animals.
A mouse may appear, as in M’as-tu vue?
(Have you seen me?). Bursting with pride, the
swaggering rodent shrugs its shoulders, puffs
out its chest and taunts us. The Pull-over pour
mouches (Sweater for flies) are there to dress
athletic flies trying to lose us.
Freshness of childhood
Marie-Rose never stops having fun. She
knits stories with poetic or funny titles, as
though agreeing with what Chilean poet
Pablo Neruda said ‘A child who does not play
is not a child, but a man who does not play
has forever lost the child who lived inside
him, and whom he will miss very much’.
Marie-Rose Lortet’s work is in many private
and public collections such as Collection de
l’Art Brut, Lausanne, Switzerland, Musée Jean
Lurçat et de la tapisserie contemporaine,
Angers, France, Irish Museum of Modern
Art, Dublin, Ireland, De Stadshof Collection,
Dr Guislain Museum, Ghent, Belgium, La
Fabuloserie, Dicy, France, French
Contemporary Art Fund, Paris, France,
Dammann Collection, Switzerland and is
often presented in solo and collective exhibitions, such as the French Musée de Vernon,
Museum of Modern Art and Halle Saint Pierre,
both in Paris.
The artist is represented by Marie Finaz
Gallery which exhibited her work in 2015,
at the Saatchi Gallery in London during
‘Collect’, then during the ‘Outsider Art Fair’
in Paris and in 2016 at the Outsider Art Fair
in New York and the Salon Zurcher during
the Armory Show.
www.mariefinazgallery.com

Jill Galliéni, amidst dolls,
prayers and dancing souls
Text: Marie Finaz
Jill Galliéni (1948) was born in Aix-enProvence, France, to an American mother,
with a French actor for a father. She was
raised by private tutors until the age of
seven, when her father took over. She didn’t
live with her mother and barely knew her.
Aged 28, she started to create mysterious
dolls for company, and to ‘build a universe
running parallel to [her] reality’. They are
huge and motionless, with or without eyes,
turned inwards, exuding grace. The dolls
started out as objects crafted from plaster
and fabric, some with their seams coming
apart, or ragged and ripped, yet over time
they have regrouped to achieve a more
focused, rounded look. In 1999, the dolls
grew even bigger than the artist, reaching
up to 1.95m in height. In the artist’s own
words ‘They are not on a human scale,
they mustn’t even look like humans. They
are not our doubles, they are our spirit’.
These dolls rise up in slender splendour,
then twist and stretch, lean over and out, roll
themselves up, then freeze dizzyingly. Their
faces are masked or eyeless, as the artist
aims for an introspective stance, in which
each remains alone with their thoughts. The
sculpted dolls beckon us in, inviting us to
examine them both from afar and up close,
because their posture and every last detail
are simply fascinating.
Shaping through embroidery
Jill Galliéni takes several long months to
sculpt each doll, using metal wiring, stuffing
and all sorts of yarn, until she can reveal ‘an
introspective dance stance, that grips you,
turning the doll inside out’, as the artist puts
it herself. She then covers the structure with
thick fabrics, assembled and embroidered
with colourful yarn. ‘Once the sculpture has
taken shape, the embroidery helps to elaborate yet further on the sculpture, thinning
down the curves, twisting again and again.
I’m not embroidering to pretty the doll up,
nor to add a touch of sophistication; it’s part
of the shaping process. It’s a delightful, jubilatory moment. I love the idea of wrapping the
bodies up in yarn, the thread symbolizes
thought.’ So the dolls skin get covered in tattoos, scarification, evoking both injury and
adornment, suffering to achieve elegance,
spinning their own yarn.

Since 2007, Jill Galliéni has been placing
women into groups, ultimately resulting in a
‘collection’; the artist sees them as ‘dancing
souls’. Following this line of dolls and sculptures, Jill Galliéni also designs embroidered
princesses, on sheer organdie (thin transparent fabric). Their bodies gradually take shape
with their features energetically sewn in a sort
of electric writing. The princesses each have
their own posture and gestures, and they
watch you. They hypnotise you, put a spell
on you!
Prayers
As Jill Galliéni was experiencing some tough
times in her life, she started writing, drawing
and sewing prayers for Saint Rita, patron saint
of lost causes, alongside her dolls. She has
never stopped praying. Illegible, automatic
writing forms a design to become a composition. Some prayers are scrawled in biro, others are sewn onto paper and assembled into
a novena prayer book, lending a sense of
pace to the artist’s spirituality.
For Jill Galliéni, art has been a vital means
of expression, helping her to live better and
rise to challenges. And her ally, yarn, helps
her to weave, regroup, design, link up, sew,
all the better to repair the scars of life and
move on. Lately, she confided in us, ‘I get the
impression that the innermost feelings, my
contradictions and sources of joy are all
reflected in my work’. Jill Galliéni’s work
belongs to many private and public collections like Collection de l’Art Brut, Lausanne,
Switzerland, Musée LAM, Villeneuve d’Asq,
France, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, Angers, France and has
been on display in many personal and collective exhibitions like Centre Pompidou,
Paris, France, Musée Art et Marges, Brussels,
Belgium, Institut Français, New York, United
States of America and Musée Bargoin,
Clermont-Ferrand, France.
Jill Galliéni is represented by Marie Finaz
Gallery which exhibited her work alongside
that of artist Marie-Rose Lortet in 2016 at the
Outsider Fair in New York and the Salon
Zurcher during the Armory Show.
Marie Finaz represents international
contemporary art and Outsider Art.
Visit Marie Finaz at the Outsider Art Fair in
Paris, 20 – 23 October 2016.
www.mariefinazgallery.com

