
 
 

 

 

 

 

 

 

 

" Wat heeft een mooiere bestemming dan een affiche. Je hebt 
ze gemaakt. Ze wordt door anderen begrepen. Je werkt voor 
het geheugen van de straat. Ze moet in het moment spreken. 

Je beeld zal het gevecht met de stad moeten aangaan. Maar je 
wilt dat je stem gehoord wordt. En als je affiche goed is, zal hij 

in stukken in het geheugen van de mensen verder leven." 

Folon, 1978. 
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Vanaf zijn eerste affiche voor een kortfilm van Maurice Pialat in 1961 tot zijn laatste, in 2005,  
ter aankondiging van zijn tentoonstelling in Florence, drukte Jean-Michel Folon (1934-2005) zijn 
stempel op de kunst van het affiche, waarbij hij kon rekenen op een grote publieke belangstelling. 

In contrast met de producties van zijn tijd, vol foto's en typografische spelletjes, ontwikkelt de 
kunstenaar een zeldzaam coherent universum, daarbij voortdurend geleid door Mies van der Rohe's 
motto: Less is more. 

Op basis van de elementaire lijnvoering en de gevoelswaarde van kleur - gekleurde inkt, zeefdruk of 
aquarel – kiest hij voor een radicale besparing op de middelen. Zijn vocabularium beperkt zich tot 
enkele basistekens: pijlen, figuren, maskers, ogen, handen, vogels, etc. Hij mengt ze naargelang het 
project, spelend met een oneindig aantal synecdoches en metamorfoses, dit alles doorspekt met 
humor en poëzie. 

Deze tentoonstelling laat u een selectie van de mooiste en zeldzaamste affiches van de kunstenaar 
ontdekken, verrijkt met een onuitgegeven verzameling schetsen en aquarellen die een nieuw licht 
werpen op zijn creatieproces. 

 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Links; de eerste bekende affiche van Folon voor een film van Maurice Pilat uit 1961. Rechts, 44 jaar later, na een 
carrière vol omwentelingen en inventiviteit; zijn laatste affiche voor zijn tentoonstelling in Florence in 2005. 
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DE AFFICHES VAN FOLON : VIER CENTRALE THEMA’S 
 
Folon maakt zich geleidelijk aan los van de reclamewereld en zet zijn kunst ten volle in voor culturele, 
wetenschappelijke en sportieve evenementen, meerbepaald voor de acties die de betrokken 
organisaties op hun terrein voeren: de bescherming van het milieu en de verdediging van de 
mensenrechten. 
 
De grote bedrijven 
 
In 1967, wanneer hij regelmatig 
samenwerkt met Noord-
Amerikaanse tijdschriften en in 
Europa naam begint te maken als 
kunstenaar naam, ontmoet Folon 
Giorgio Soavi. Deze schrijver was 
tevens de artistiek directeur van 
Olivetti, toen op het hoogtepunt van 
zijn wereldwijde commerciële 
succes. Soavi huurde Folon in om 
diverse reclamecampagnes voor de 
schrijfmachines en rekenmachines 
van de beroemde Italiaanse firma te 
ondersteunen. Op enkele campagnes na, waarbij de belangrijkste vermeld worden op de volgende 
pagina’s, wordt Folon al snel wantrouwig  ten opzichte van de reclamewereld. Hij beoordeelt die 
streng en beschuldigt haar regelmatig van plagiaat, zowel van zijn eigen werk als van dat van zijn 
Amerikaanse vrienden, meerbepaald Saul Steinberg, Milton Glaser ou Robert O. Blechman.  
Vanaf 1974 is Folon karig met keuzes voor commerciële projecten die hij wil uitvoeren. In 1983, zoals 
altijd synchroon met de technologische vooruitgang van zijn tijd, wordt hij verleid door het verzoek 

van Steve Jobs, de baas van Apple. Deze heeft het idee heeft 
om de computers die hij produceert te "vermenselijken":  
hij vraagt Folon om een "Mac Man" of "Mister Macintosh" te 
creëren, een virtueel personage dat in elke machine zou 
worden ondergebracht. Ondanks de vele schetsen strandt het 
project uiteindelijk. Tussen 1991 en circa 2000 gebruikte 
Folon zijn talent voor de marketing van Snam, de Italiaanse 
gasmaatschappij. De projecten die hij voor Snam realiseerde, 
de laatste in hun soort en omvang (monumentale 
reclameborden in vele steden, reclamespots, enz.), maakten 
een blijvende indruk op de Italiaanse collectieve verbeelding.   

 
 
 

 

 

 

Detail van een voorbereidende tekening 
 « Mister Macintosh » 
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Culturele, wetenschappelijke en sportieve evenementen  

 
Folon wordt voortdurend gevraagd om culturele, wetenschappelijke 
of zelfs sportieve evenementen te promoten. De podiumkunsten 
vertegenwoordigden hierbij het leeuwendeel, met Folon die talrijke 
theater- en operadecors creëerde vanaf de jaren 1980.  
Ieder project vormt voor de kunstenaar een uitdaging. "Elke affiche is 
een antwoord op een vraag. Op een welbepaalde vraag, omdat ik die 
doorgaans krijg. Dus het probleem voor mij is of ik wel of niet 
accepteer om ze te maken. » zegt hij in 1982. Het antwoord dat hij 
geeft, doet hij vaak via een verhaal. Zijn affiches zijn sprekend, zoals 
die van de grote affichekunstenaars van de Belle Époque, en vertellen 
met één enkel beeld een verhaal. Zijn artistieke taal is des te 
intrigerender omdat zij radicaal eenvoudig is, afgebakend door een 
gekozen alfabet van tekens, waarin zijn personage een centrale plaats 

inneemt, zoals het zonne-oog of de reuzenhand.   
De vertellingen komen vaak tot stand door de "besmetting" of 
hybridisering van het ene element door het andere, een proces waarin 
men gemakkelijk de formele erfenis herkent van de surrealisten, 
Magritte in het bijzonder, die Folon bewonderde. Naast het mysterie 
dat daaruit ontstaat, onthult deze hybridisatie de verborgen essentie 
van het getransformeerde voorwerp.  
De affiches van Folon onthullen de onderliggende poëzie van het 
evenement dat ze promoten: het tennisveld van Roland Garros wordt een 
venster op een onvermoed landschap, een monumentale sleutel wacht 
om het centrale perspectief van het Olympisch Theater van Vicenza te 
openen, het Venetiaanse huis wordt een masker van komedie, de sterren 
zelf verlichten het concert van Keith Jarret. 

 
Al in de jaren zestig werd Folon gevraagd bioscoopaffiches te creëren. 
In 1961 maakte hij het affiche voor de kortfilm L'amour existe van Maurice 
Pialat en in 1965 was zijn werk te zien op de affiche Paris vu par, een 
collectieve film met de kortfilms van zes beroemde regisseurs.  
In de jaren 1970 komt Folon nog dichter bij de filmwereld. Hij maakt zijn 
eerste affiche voor een speelfilm Somewhere Somebody van Yannick 
Bellon (1972). De werelden van Folon en de filmmaker ontmoeten elkaar 
op een vreemde manier, waarbij de film wordt gepresenteerd als een lang 
muzikaal gedicht rond de vernietigingen-reconstructies die zich toen in 
Parijs aan de orde waren.  
In 1975 en 1976 probeert Folon het als acteur in de films waarvoor hij de 
affiches maakt: F voor Fairbanks, Lily loves me, Un type comme moi ne 

devrait jamais mourir. Ondanks zijn middelmatige acteerprestaties hield hij er sterke vriendschappen 
met Miou-Miou, Marlène Jobert, Chris Marker en vooral met Patrick Dewaere aan over.  
Geleidelijk aan verzaakt hij aan de traditionele film om zich op animatiefilms te richten. Dit met het 
gekende succes (de openings- en slotcredits van Antenne 2-programma's, de aftiteling van 
programma's zoals Italiques, reclamespots...).  
Gedurende zijn carrière bleef hij verbonden met de filmwereld, dit met de onvergetelijke affiches 
voor het Filmfestival van Cannes in 1978 en 1979, of voor andere cultfilms: Tarkovsky's Stalker of 
Woody Allen's speelfilms. 
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Strijd 
In de jaren zeventig verzaakt Folon steeds meer aan 
commerciële projecten en gaat voor wat hij 
fundamenteel belangrijk vindt: de bescherming van het 
milieu en de verdediging van de mensenrechten.  
Hij streeft ernaar de waarden die hem bezielen een 
sterke vorm te geven, om voor zijn overtuigingen een 
visuele oplossing te vinden. Het resultaat zijn 
onvergetelijke politieke en bijna filosofische affiches: 
Tegen de doodstraf, op verzoek van Robert Badinter, 
waar rechter, guillotine, haan en Golgotha samenvloeien 
in een treffend beeld; Il dissenso culturale, waar de kooi 
de vogel niet verhindert te zingen, ook al wordt hij 
gemarkeerd door de Sovjet-ster; Le sport sauve, een 
buitengewone interpretatie van het Olympisch logo, 
waar de ringen evenveel boeien worden, enz.  
Zijn milieubewustzijn blijkt al duidelijk uit zijn eerste 
tekeningen voor de pers. Dit werd nog duidelijker aan 
het eind van de jaren zestig, toen Folon een oude 
boerderij kocht in de Beauce, in het kleine dorpje Burcy, 
waar hij, omringd door velden, de onzinnigheid van de 
moderne steden waarnam. Een onmenselijke wereld die hij vaak als zodanig aan de kaak stelt, maar 
hij verdedigt tegelijkertijd de groene wereld, wat hem er in 1988 toe brengt zich rechtstreeks in te 
zetten voor de NGO Greenpeace tijdens haar campagne tegen de nucleaire bases en proeven op 
zee.  
In 1977 start een lange samenwerking met Amnesty International met een reeks mythische affiches. 
Deze samenwerking bereikt in 1988 haar hoogtepunt met de illustratie van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens.  
Uiteraard wordt Folon regelmatig gevraagd voor grootschalige officiële campagnes, zoals die ter 
ondersteuning van het tweehonderdjarig bestaan van de Franse Revolutie, het Hoge Commissariaat 
voor de Vluchtelingen of Unicef. Als vader van een kind met autisme steunt hij ook kleine 
verenigingen, met een werking rond lichamelijke en geestelijke beperkingen. 
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De kunstenaar en zijn dubbelganger  

Bijna een kwart van de affiches van Folon betreft zijn eigen 
tentoonstellingen, gaande van zijn eerste in 1963 in de 
Parijse boekhandel Le Palimugre tot zijn laatste in Florence 
in 2005, aan de vooravond van zijn dood. 

Chronologisch gerangschikt, getuigen ze van de evolutie 
van de taal van de kunstenaar, en in het bijzonder van zijn 
verhouding tot kleur. Vanaf 1965 liet hij geleidelijk de 
zwarte inkt varen voor gekleurde inkt. In 1967 had Folon 
een bepalende ontmoeting met galeriehouder en 
zeefdrukker Jacques Marquet. Deze laat hem kennis maken 
met de zeefdruk en de intensiteit van de tonen die daarmee 
mogelijk zijn. Als tovenaarsleerling probeert Folon de 
kleuren rechtstreeks op de zeef te mengen, wat 
verbazingwekkende gradaties oplevert. Kleur interfereert 
dan in al zijn vormen.  

In de jaren zeventig waagt hij zich aan aquarel, daarna aan kleurpotlood en tenslotte aan aquatint-
etsen, die hij vervolgens allemaal vertaalt in offset voor zijn affiches.  
Hoewel zijn affiches soms een actualisering zijn van traditionele iconografieën van mysterie - de sfinx, 
in de vorm van een liggende katachtige of een vogel ( reappropriatie van Ingres' sfinx voor het Ingres 
Museum in Montauban) -, komt Folons personage er vaak op voor als een soort antiheld die worstelt 
met de moderne wereld en de weidse landschappen. Gehuld in een grote jas of één en al been, mét 
of zonder hoed, duikt het personage op in verschillende affiches, in uiteenlopende situaties, als in 
vele te volgen avonturen. 
Hij ondergaat meerdere hybridisaties die zijn gezicht veranderen en zijn gelaatstrekken reduceren tot 
pijlen, een mechanische sleutel, verkeerslichten of hem veranderen in een mens-object. Sommige 
anderen schudden zijn hersenen, die ontploffen in rook of in gekleurde draden. Hij wordt acrobaat en 
balanceert gevaarlijk op een draad of in een raderwerk. Wat ook verbazingwekkend is, is dat het 
personage wordt verrijkt door de kunst van een andere schepper, zoals de spiraal van Picasso voor 
de tentoonstelling in het Picasso Museum of de strookjes van Milton Glaser, trouwe vriend en 
medereiziger van Folon, voor hun gezamenlijke tentoonstelling in het Saint-Georges Museum in Luik. 
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DE SCENOGRAFIE 

De scenografie van de tentoonstelling is ontworpen door Antigone Aristidou en Noémie Warion.  
Zij lieten zich inspireren door een thema dat de kunstenaar na aan het hart ligt, namelijk het verloop 
van de zon van zonsopgang tot zonsondergang. Dit werd door hen weergegeven door middel van 
een spel van kleurgradaties in de tentoonstellingsruimtes.  

De presentatie belicht ook de ontwikkeling van het visuele denken: van voorbereidende tekeningen 
tot de uiteindelijke aquarel en het leven van de affiche. 

UITGAVE 
 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een boek uitgegeven in de Cahiers dessinés onder 
leiding van Frédéric Pajak. Het bevat een grote selectie van de beste affiches van de kunstenaar, 
belicht door twee essays, het ene door Alain Weill, het andere door Karl Scheerlinck.  
Alain Weill heeft talrijke boeken gewijd aan grafische kunsten en reclameaffiches. Van 1978 tot 1983 
was hij directeur van het Musée de l'Affiche in Parijs en van 1990 tot 2001 algemeen afgevaardigde 
van het Festival international de l'Affiche et de la dessignation graphique de Chaumont. 
Kunsthistoricus Karl Scheerlinck is een expert op het gebied van het Belgische affiche. Hij is de auteur 
van talrijke catalogi (o.a. raisonnés), waaronder Henri Cassiers (1995), Affichekunst-aan-Zee (2003), 
Lucien De Roeck (2008). 
Afdrukken in het Nederlands en het Engels zijn ook verkrijgbaar.  
192 p. | 39 € |te koop in de Artshop van het museum en in de boekhandel.  
 
PUBLIEKSWERKING 
 
Een ontdekkingsboekje voor kinderen (8-12 jaar) is verkrijgbaar bij de receptie van het museum.  
In de vorm van spelletjes en aan de hand van vraag en antwoord begeleidt dit boekje de kinderen 
doorheen de tentoonstelling waarbij ze de sleutels in handen krijgen om een affiche te ontleden en 
de boodschap achter de fundamentele tekens die Folon gebruikt te achterhalen.  
 
Op verzoek worden rondleidingen georganiseerd, conform de sanitaire maatregelen die van kracht 
zijn. 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
Fondation Folon - Drève de la Ramée 6A 
1310 La Hulpe – Belgique 
 
Stéphanie Angelroth, directie 
s.angelroth@fondationfolon.be. Tel. +32(0)2 653 34 56 
 
Isabelle Douillet – de Pange, verantwoordelijke collectie en culturele programmering 
i.douillet-depange@fondationfolon.be. Tel. +32(0)2 653 34 56 / +32(0)4 95 46 47 44 
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Pauline Loumaye, tentoonstellingscoördinator 
p.loumaye@fondationfolon.be. Tel. +32(0)2 653 34 56 
 
Janny Devriendt, Nederlandstalige werking & communicatie 
j.devriendt@fondatiofolon.be. Tel. +32 (0)4 77 75 08 22 
 
 
Met de steun van 
 
 

 


