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FILIP FRANCIS: BEYOND THE LIMITS OF THE VISIBILITY 

Filip Francis (born 1944) is a Belgian artist who’s work unfolds from the seventies. Starting with his
first performances, the notion of scientific experimentation was at the center of his preoccupation,
sometimes neighbouring the humour of Dada and Fluxus. Filip Francis has carved a longtime niche
for himself  as a painter,  although he was part of  the Antwerp artistic community centred around
performance art  (his roots  are  also to  be found in dada and Fluxus).  His work at  the  time  were
performances  centred  around  concepts  of  time,  space  and  coincidence  ‘for  the  development  of
consciousness’  (F.F.).  The art  of  Filip Francis results  from deep scientific knowledge:  peripheral
vision occupies more than 90% of the surface of the retina and is responsible for the perception of our
surroundings. In paintings these questions of visual perception have longtime been neglected: one has
to  remember  that, from  the  Quattrocento,  the  (western)  visual  world  was  limited  by  a  central
perspective which was only put in doubt from the last century onwards. Exceeding the main visual
field of his spectators forms the main artistic preoccupation of Filip Francis. His paintings may be
abstract or figurative, originating from copies of modern masters or executed according to a specific
program, but he always continues painting beyond the edge of his field of vision, where we can only
deduce a side consciousness of what is actually there, a place where form is undone because it is not
controlled by a centred perception. 
From 1990 onwards Filip Francis develops a new approach to the limitations of the retina through
desaturation of colour. Colour saturation is the proportional balance between colour and white light.
Francis pushes colour dilution to its limits where only the pure energy of whiteness hovers into the
spectator’s existence. He breaks down and surpasses the barrier of luminosity, truly an exceptional
artistic accomplishment.    

Works of Filip Francis in Public Collections

 muhka museum voor hedendaagse kunst antwerpen, Anvers (be)

 ikob – museum für zeitgenössische kunst Eupen, Eupen (be)

 frac – picardie – fonds régional d’art contemporain, Amiens (f)

 frac – franche-comté – fonds régional d’art contemporain, Besançon (f)

 frac – languedoc-roussilon – fonds régional d’art contemporain, Montpellier (f)

 iac – institut d’art contemporain Villeurbanne/Rhône-alpes,villeurbanne (f)

 Provincie Antwerpen

 MAC’s Grand Hornu (BE)

 Museum Dhondt Dhaenens - Deurle
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FILIP FRANCIS : VOORBIJ DE LIMIETEN VAN HET VISUELE
Filip Francis ( °1944) is een Belgische kunstenaar die actief is sinds de jaren 70. Reeds sinds 
zijn eerste performances lag het wetenschappelijk experiment aan de basis van zijn 
gedachtengoed, parallel aan de humor van Dada en Fluxus. Zijn toenmalige performances 
centerden rond concepten van tijd, ruimte en toeval ‘voor het ontwikkelen van bewustzijn’ 
(F.F.).  Filip Francis heeft ondertussen een lang traject afgelegd als schilder. Zijn 
schilderkunst ontstaat uit diepe wetenschappelijke kennis: ons perifeer zicht beslaat meer dan 
90% van de oppervlakte van het netvlies en is verantwoordelijk voor de perceptie van onze 
omgeving. In de schilderkunst werd de vraagstelling in verband met visuele perceptie 
gedurende lange tijd genegeerd: na het Quattrocento immers was de (westerse) visuele wereld
gelimiteerd door een centraal emanerend perspectief dat pas in vraag werd gesteld vanaf de 
vorige eeuw. Het standaard gezichtsveld van de toeschouwer overschrijden is nu net de 
belangrijkste artistieke preoccupatie van Filip Francis. Zijn schilderijen kunnen abstract of 
figuratief zijn, kopieën van meesters uit de kunstgeschiedenis of uitgevoerd volgens een 
specifiek concept, maar Filip Francis blijft verder schilderen voorbij de rand van zijn 
gezichtsveld, daar waar we enkel vanuit een zijdelings bewustzijn kunnen deduceren wat er 
werkelijk is, een plaats waar vorm ongedaan gemaakt is omdat het losgemaakt is van een 
gecentraliseerde perceptie.
Vanaf 1990 ontwikkelt  Filip Francis een nieuwe benadering in relatie tot de beperkingen van
het netvlies door middel van desaturatie van kleur. Kleursaturatie is de proportionele balans 
tussen kleur en wit licht. Francis zoekt de grenzen van kleurverdunning op, zodat enkel 
luminantie overblijft, als het ware pure energie afkomstig van licht. Zo doorbreekt hij de 
traditionele grenzen van lichtperceptie, waarlijk een uitzonderlijke artistieke prestatie.
Werken van Filip Francis zijn opgenomen in de verzamelingen van:
muhka museum voor hedendaagse kunst antwerpen, anvers (be)

 ikob – museum für zeitgenössische kunst Eupen, Eupen (be)

 frac – picardie – fonds régional d’art contemporain, Amiens (f)

 frac – franche-comté – fonds régional d’art contemporain, Besançon (f)

 frac – languedoc-roussilon – fonds régional d’art contemporain, Montpellier (f)

 iac – institut d’art contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes,villeurbanne (f)

 Provincie Antwerpen

 MAC’s Grand Hornu (BE)

 Museum Dhondt Dhaenens - Deurle
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