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< Retrospectieve >
Voor u ligt de
twintigste

editie

van The Art’Icle … Het
getal twintig is niet zomaar
een getal. In onze verbeelding is
het verweven met allerlei beelden,
gevoelens, een verlangen naar lichtheid,
een roep naar nieuwe horizonten. Dit getal,
drager van de toekomst, wil graag vrij zijn: wie
heeft er nooit van gedroomd “voor altijd twintig
te zijn”? Was het niet “de groep van twintig” die de
Belgische kunst op revolutionaire wijze veranderde?
Was het niet ”Le petit vingtième” dat een van de
mooiste uitvindingen van de vorige eeuw hielp ontluiken,
zijnde het stripverhaal? … Het getal twintig drukt graag
zijn stempel op de dingen. De twintigste eeuw wilde resoluut
modern zijn, zich afzetten tegen de eeuwen ervoor, net als een
jongere van twintig die radicaal anders wil zijn dan zijn ouders.

Anthony Caro, Barcelona Window, 1987, geverft staal, 200,5 x 222 x 127 cm, courtesy
Annely Juda Fine Art, London

Het getal twintig staat voor hoop, voor vurig enthousiasme … en
soms voor de fouten die dat met zich mee kan brengen. De tekst
van Claude Lorent over modernisme en globalisering in de kunst

Retrospectieve Anthony Caro in Duinkerke

van vandaag past helemaal in die logica. Is het modernisme (of

16 januari was een bijzondere dag voor een veertigtal van

postmodernisme), als centraal begrip in de hedendaagse productie en

onze leden. Met The Art Society namen ze deel aan onze eerste

als motor van alle creatie sinds ruim een eeuw, in de loop der tijd niet

uitstap van 2009, in het Franse Nord-Pas-de-Calais. De eerste

een soort academisme geworden? Tegenover die interessante gedachte

grote Franse overzichtstentoonstelling van het werk van de

en ver van de dictaten van de markt, die meer worden ingegeven door

Britse beeldhouwer Sir Anthony Caro sluit aan bij de plechtige

trends dan door echt artistiek begrip, heeft de auteur het over een

onthulling van zijn monumentale installatie, uitgevoerd op

“altermodernisme”, vergelijkbaar met het idee van “andersglobalisme”

vraag van de overheid, in het gotische koor van de kerk Saint-

in het verhaal van de globalisering. Een mooi idee … maar zullen de

Jean-Baptiste in Bourbourg. Een bijzonder initiatief, dat de

kunstenaars zich erin kunnen vinden? That’s the question … Het is

verschillende musea aan de Opaalkust aanzet tot intense

niet gemakkelijk een klare taal te vinden om te spreken over een

samenwerking.

wereld die voortdurend in verandering is. Paradoxaal genoeg kunnen

< Bezoek onze site www.theartsociety.be >

Anthony Caro,
Child’s Tower Room,
1983-1984, Japanse geverniste
eik, 381 x 274,5 x 274,5 cm,
privécollectie, installatie aan
het Southampton Museum of
Art Gallery, foto: John Riddy

de huidige financiële en economische troebelen een aanleiding zijn

Monumentaal werk in het LAAC

voor hoop. In een wervelstorm vernielt de wind, maar reinigt de

We begonnen onze dag in het LAAC (Lieu d’Art et d’Action

regen, zegt een Chinees spreekwoord … Zal de hedendaagse kunst

Contemporaine) in Duinkerke. Het gebouw van het LAAC,

gemakkelijk kunnen herstellen van de vreemde relatie die ze de

dat de deuren opende in juni 2005, heeft een verbluffende

voorbije tien of vijftien jaar heeft gehad met marketing en speculatie?

architectuur en is vormgegeven in witte keramiek. Het is

Alleen de toekomst zal het ons leren. Zoals Henry Bounameaux in zijn

omringd door een tuin vol sculpturen van water, steen en wind

artikel terecht benadrukt, worden de verkoopprijzen tegenwoordig

en biedt plaats aan bijna 1000 werken die in de jaren zeventig

weer wat lager geschat, zonder evenwel in te storten. Het sterrendom

verzameld werden door kunstliefhebber Gilbert Delaine. Sinds

dat veel kunstenaars omringt, heeft nogal wat van zijn glans

de heropening in 2005, na jaren van restauratie en renovatie,

verloren … De “sterren” worden weer mens. Zullen ze daardoor

groeide de collectie met meer dan 200 aangekochte of

misschien vrijer worden in hun creativiteit? De voorbije jaren was

geschonken werken.

de wereld begerig naar nieuw. Mag men in deze crisistijd hopen dat een
nieuwe honger zijn intrede doet, en wel een honger naar oprecht? Kunst

Aude Cordonnier, de enthousiaste en gepassioneerde

zonder oprechtheid, is dat per slot van rekening geen goede definitie

conservator van de musea van Duinkerke, verwelkomde ons te

van academisme? Verder vindt u in deze Art’Icle een verslag van onze

midden van het Forum, waar de enige houten sculptuur van

uitstap naar het Nord-Pas-de-Calais en een vooruitblik op ons bezoek

de tentoonstelling te zien is: Child’s Tower Room (1983-1984).

aan Nederland. Voor verzamelaars die op zoek zijn naar nieuwe

Dit eerste werk met architecturale afmetingen maakte de

ontdekkingen belooft het een unieke kans te worden om kennis

beeldhouwer speciaal voor kinderen, opdat ook zij zich in de

te maken met stichtingen, kunstenaars te ontmoeten en min of

ruimte op hun gemak zouden voelen. Het vertoont ook enige

meer bekende werken in een nieuw licht te zien. Tenslotte is

gelijkenis met de “Torens”, die we later op de dag zouden

dat al 7 jaar lang het doel van The Art Society: zijn leden, ver

ontdekken in de kerk van Bourbourg. Op de bovenverdieping

van de platgetreden paden van een soms te conventionele

maakten

hedendaagse kunst, de weg wijzen door de boeiende

monumentale beeldhouwwerken die een mooi beeld geeft

jungle van de creativiteit, soms storend, verleidelijk of

van de evolutie in Caro’s werk.

we

kennis

met

een

prachtige

verzameling

weerzinwekkend, maar altijd zo aangrijpend! In deze
speciale verjaardagsuitgave geven we ook graag het

Het parcours van de kunstenaar

woord aan onze partners! ING Private Banking,

In de jaren 1960 was Anthony Caro sterk onder de indruk van

Sotheby’s, Hiscox en PricewaterhouseCoopers

zijn kennismaking met de megalieten van Carnac én van zijn

zijn zo vriendelijk ons hun kijk te bieden op

ontmoetingen in de Verenigde Staten met Kenneth Noland,

een samenwerking die ook hen na aan

David Smith en Clément Greenberg, de vaandeldragers van

het hart ligt. Het verhaal van de kunst

het abstract expressionisme. Onder invloed van die contacten

is een boeiend avontuur: laten we

deed zich in zijn werk een stijlbreuk voor: hij gaat abstractere

het samen volgen van op de

sculpturen maken en werkt met staalverbindingen, zoals die

eerste rij!

ook in de industrie gebruikt worden. In zijn creaties verwerkt hij
vrijelijk bouwmaterialen, plaatstaal, steunbalken en aluminium

Séverine Delen

buizen. Zijn met felle kleuren beschilderde

Het zijn beelden die noch op een sokkel staan,

Koor van Licht

werken herinneren op hun eigen manier aan

noch op de grond, maar op een tafel geplaatst

Een paar kilometer verderop, in Bourbourg,

de popart. Nog in die periode laat hij de sokkel

worden, oog in oog met de toeschouwer,

ontdekken

achterwege. Op die manier benadrukt hij de

net zoals een schilderij. In deze Table Pieces

harmonieus samenspel van hedendaagse kunst,

relatie van het werk met de aarde en nodigt hij

weet Anthony Caro picturale waarden een

architectuur, erfgoed en sacraliteit. Het gotische

de toeschouwer uit alle facetten van het werk

sculpturaal karakter te geven. De kunstenaar

koor van de Sint-Jan-de-Doperkerk, dat in 1920

te ontdekken.

doet een beroep op de verworvenheden van de

als historisch monument werd geklasseerd,

we

het

Koor

van

Licht:

een

schilderkunst om een nieuwe, driedimensionale

werd in 1940 deels verwoest. Eind 1999 nodigde

In de jaren zeventig legde Anthony Caro nog

syntaxis van vormen en bewegingen te creëren.

Françoise Dubois, die zo vriendelijk was ons te

meer de nadruk op het materiaal. Hij snijdt

Descent of the cross III – After Rembrandt,

willen rondleiden, Antony Caro uit en vroeg

metaalplaten, of plooit en verwringt het steeds

geplaatst tegenover de ingang van het museum,

ze hem een eerste voorstudie te maken voor

dikker en belangrijker wordende staal, dat hij

is een hommage aan het werk van Rembrandt

dit omvangrijke werk. Het begin van het Caro-

overigens niet langer kleurrijk overschildert. Het

uit

piramidale

project in de streek. Het monumentale geheel

veelbesproken werk Shuttle (1974), is hiervan

compositie heeft overgenomen. Dark Wood

werd speciaal voor deze plaats uitgedacht.

een mooi voorbeeld. Maar hij blijkt ook, zoals

Beach, geïnspireerd op het werk van Matisse,

Badend in het licht dat door de gekleurde

in de reeks Emma uit 1977, overweg te kunnen

maakt deel uit van een grotere reeks waarin

glasramen valt, staan vijftien sculpturen volgens

met lichtere metalen buizen en maakt zeer

Caro een volumetrische transcriptie maakt van

een brede cirkelvormige beweging opgesteld,

open werken, waarin hij speelt met evenwicht.

de typische arabesken van Matisse. Achter in de

met als centraal punt de doopfont, dat uit de

zaal getuigt een andere reeks van Caro’s niet

vloer oprijst. Ook de doopfont is cirkelvormig

aflatende aandacht voor de meesterwerken van

en is gemaakt uit wit beton, dat dezelfde

de renaissance: de reeks Arena, geïnspireerd op

textuur heeft als het minerale vlak waaruit het

de fresco’s van Giotto en met als opvallendste

tevoorschijn komt. Eromheen, in de nissen van

kenmerk de ronde en holle vormen, die

het koor, prijken negen sculpturen in hoogreliëf,

herinneren aan zijn Italiaanse voorbeeld.

vervaardigd uit roestbruin, verwrongen metaal

1633,

waarvan

Caro

de

waaruit dieren uit terracotta oprijzen. Vooraan
in het koor staan twee houten torens, die de
ontketende kracht enigszins temperen. Ze zijn
Anthony Caro, Shuttle, 1974, verroest en gevernist staal, 195,5 x
241,5 x 254 cm, musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, Calais,
foto: Florian Kleinefenn

gemaakt uit Franse eik en zijn elk bijna vijf meter
hoog. De torens, die zowel aan de noordelijke
als aan de zuidelijke kant van het koor om

In de jaren 1980 werkte Anthony Caro de

een zuil heen gebouwd zijn, stellen twee

relatie tussen beeldhouwkunst en architectuur

gigantische preekstoelen voor. Tussen het koor

nog verder uit. Tijdens die periode gebruikt

en de viering van de kerk plaatst de kunstenaar

hij

allerlei

een filterend scherm van doorschijnend glas, dat

recuperatiemateriaal uit staal, afkomstig van

op

bijna

ambachtelijke

wijze

de altaarruimte een matte witte achtergrond

hekkens, leuningen, balustrades enzovoort en

verleent. Het geheel van liturgisch meubilair,

maakt hij assemblages van brokstukken, met

bestaande uit het altaar, het kruis, de kandelaars,

typisch Spaanse architecturale elementen, die

de lessenaar en het tabernakel, maken het

hij afwerkt door stukken weg te halen, zoals

heiligdom compleet. Tot slot staat ook buiten de

in Barcelona Window (1987). Anthony Caro

kerk, naast de zijbeuk, een cirkelvormige, stalen,

kreeg “carte blanche” om het laatste deel van

hedendaagse sculptuur, die de publieke en de

de tentoonstelling zelf inhoudelijk in te vullen.
Hij maakte daarvan gretig gebruik en koos
in de collecties van het LAAC werken van de
Cobragroep – Karel Appel, Pierre Alechinsky en

Anthony Caro, Paper Sculpture n° 98, 1981, potlood, krijt, acryl,
handgemaakt papier, karton, 76,2 x 38,1 x 40,6 cm, courtesy
Annely Juda Fine Art, London, Galerij Daniel Templon, Parijs, foto:
Steven Sloman

Christian Dotremont – die hoewel ze in een heel

Op de benedenverdieping ontdekten we de

andere vormentaal zijn uitgewerkt door hun

werken die in papier zijn vormgegeven. Caro

expressieve kracht en hun vrije opstelling, de

begon met dit materiaal te werken in 1981 op

ruimte zeer goed harmoniëren met zijn eigen

uitnodiging van de New Yorkse uitgever Ken

werk.

Tyler, en gaat er in 1990 mee verder in Japan,

sacrale ruimte met elkaar verbindt. Als een
schildwacht bereidt ze de bezoeker voor op zijn
ontmoeting met het Koor van Licht.

waar hij de eigenschappen van washi ontdekt,

Intimistische sculpturen
in het museum van Gravelines

het

Daarna trokken we naar Gravelines, waar,

In de reeks Paper Sculptures (1981) verkent

beschut, te midden van de vesting van Vauban,

hij de mogelijkheden van zowel de collage

het Musée du Dessin et de l’Estampe Originale

als de sculptuur. De sculpturale dimensie gaat

ligt. We werden er ontvangen en rondgeleid

er samen met het spel van licht en schaduw

door conservator Dominique Tonneau. In de

bewerkstelligd door de vouwen en de lossere

kruitkamer maken we kennis met een selectie

partijen van het papier. In de reeks Obama uit

Een

beelden die door hun vormen en ideeën een

1990 vertoont het papier gelijkenissen met

kennismaken

dialoog voeren met de architectuur van de

klei, die moet drogen om haar definitieve vorm

werk van Anthony Caro, een kunstenaar die

ruimte. Na de volumineuze, abstracte, metalen

te krijgen. Later voegt hij er lijsten of repen

materialen nieuwe uitdagingen laat aangaan en

sculpturen, die hij rechtstreeks op de grond

papier aan toe als verwijzing naar het idee van

wiens creativiteit en verbeelding onuitputtelijk

plaatste, legde Anthony Caro zich toe op kleinere

een omlijsting. De dwingende beperking van

lijken.

stukken, de zogenaamde “Tafelsculpturen”, die

de lijst herinnert aan Caro’s voorliefde voor

hij de rest van zijn carrière zou blijven maken.

architectuur.

traditionele

en

uiterst

sterke

papier,

gemaakt uit bladvezels van de moerbeiboom.

Het Koor van Licht, foto: Marc Domage

dag

vol

ontdekkingen
met

bijna

die

een

ons

halve

liet
eeuw

Patricia le Grelle
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< À propos … >

ontlokte een ontzuiling en een interactie van de
verschillende disciplines. Ook de ontwikkeling
van nieuwe media droeg bij tot die diversiteit.
Tegelijk speelde nog een tweede conceptuele
stroming een rol, voorafgegaan door een
sociologische en filosofische beweging die een
nieuw idee inleidde: het postmodernisme. Die
vond eerst haar weg in de architectuur, alvorens
eind jaren zeventig door te dringen tot zowat
het hele artistieke gebeuren.
Luc Deleu, X Construction for 9 containers, 1994. courtesy Rossicontemporary, Brussel

Hoewel het postmodernisme dus al bijna
veertig jaar actief is en hoewel het kritisch is

Bestaan er modernistische artistieke alternatieven?

ten opzichte van het modernisme, heeft het
dat laatste nooit helemaal verdreven. Deze

4

Modernisering is de motor van de artistieke schepping. Dat geldt in het bijzonder sinds ruim

nooit

anderhalve eeuw en het blijft ook nu nog zo, welke termen men er ook op kleeft. Betekent dit dat de

stroming, die vooral tot uiting is gekomen in de

modernisering onveranderlijk is? Zeker niet. Verandering is zelfs een van haar wezenlijke kenmerken:

architectuur, verzet zich tegen elke stilistische

ze volgt nieuwe ideeën, nieuwe situaties en (wetenschappelijke) vooruitgang en speelt op die manier

of internationale uniformering. Tevens wordt

een actieve rol binnen de reflectie, met als uiteindelijk doel: een betere mens, in denken en doen.

ze gekenmerkt door een wederopname van

Hoewel vaak gehekeld, heeft ze zichzelf met de grootste overtuiging overal ter wereld laten gelden.

volkse culturen in de zogenaamd erudiete

En ze is daarin geslaagd. De moderne kunst maakte opgang, eerst met het impressionisme, maar

cultuur, en door een vorm van ironie waarmee

vooral vanaf het begin van de twintigste eeuw, met mensen als Duchamp, Kandinsky, Malevitch, of

ze zich buitensporigheden en overnemingen

nog Matisse, Picasso, Schwitters, Paik en Sol Lewitt. De jaren zeventig betekenden een scharnierpunt:

veroorlooft. Aan het postmodernisme hebben

het modernisme wankelde onder de druk van het postmodernisme en opende de deuren voor een

we ook de heropname te danken – Stuart

grenzeloze diversiteit. Vandaag voeden de snel oprukkende mondialisering, de bezorgdheid om het

Davis deed het al vanaf de jaren twintig – van

milieu en de financiële crisis een nieuw idee: dat van het altermodernisme.

reclame, van het banale, van het mediatieke

echt

helder

gedefinieerde

artistieke

dat Warhol zo dierbaar was, en zelfs – men
Door CLAUDE LORENT, kunstcriticus voor La Libre Belgique en freelancetentoonstellingscurator

denke aan een Jeff Koons – van het triviale
en de kitsch. Hoewel de internationalisering

Modernisme en internationalisering

centraal stond – en tot op vandaag – hebben

in het recente verleden ook merkbaar was in de

de

we daarvan de meest uiteenlopende vruchten

kunstproductie in Azië en het zuidelijk halfrond,

de

gezien. Het belang van het modernisme ligt

werd en wordt ze nog steeds in de eerste plaats

automatisering. Zij begrepen van meet af aan

ook in zijn invloed. Het heeft zich inderdaad in

gedomineerd door het Westen. Het tijdperk van

welke ongeziene ontplooiingsmogelijkheden

de meeste Europese en Amerikaanse artistieke

het postmodernisme is ook getuige geweest van

die in zich droeg voor de hele mensheid.

middens laten gelden. Tegen allerlei vormen

een financiële en commerciële globalisering,

Hun

De

futuristische

vroege

twintigste

enthousiaste

kunstenaars
eeuw

maar

van

verheerlijkten

visies

van academisme in wist het modernisme velen

terwijl ook het artistieke nomadenbestaan

toonden een betere toekomst voor iedereen!

gekleurde

voor zich te winnen: het moest en zou modern

(dat al in 1999 gevierd werd op de Biënnale

Later werd onze kijk op mensen en dingen

zijn! Het zorgde ook voor een soort artistieke

van Venetië) zich begon te ontwikkelen. Die

revolutionair veranderd door de kubisten,

Internationale, waarin de meeste protagonisten

mondiale schaalvergroting leidde tevens tot

met Braque en Picasso op kop, en hun

zich konden herkennen, onder wie een aantal

een andere manier van omgaan met geld, wat

rechte lijnen, scherpe hoeken, geometrische

van de meest gewaardeerde kunstenaars.

ook voelbaar werd in de kunst, van de productie

volumes en de thema’s die ze behandelden. Ze

tot de manieren van verspreiding.

beklemtoonden de essentie en effenden het

Postmodernisme en eclecticisme

pad voor een moderne architectuur die een

De moderne kunst van de vorige eeuw werd

aantal toprealisaties heeft neergezet en dat

gekenmerkt door de erfenis van wat men de

overigens nog steeds doet. Gebruikmakend van

avant-garde noemde. Het einde daarvan wordt

een wetenschappelijke ontdekking en rekening

meestal gesitueerd rond het begin van de jaren

houdend met de esthetische ontwikkelingen

tachtig, toen de conceptuele en minimalistische

van het impressionisme, droeg Seurat met

kunst een eigen, teruggetrokken bestaan gingen

zijn

een

leiden. De kunst om de kunst vervreemdde van

andere benadering van de schilderkunst. Hij

de wereld. Tezelfdertijd ontstonden in Duitsland,

vernieuwde de kijk op onze waarneming van de

Italië en iets later ook Frankrijk, figuratieve

werkelijkheid door nieuwe wetenschappelijke

bewegingen die een zekere nationale identiteit

inzichten toe te passen op het gebruik van

in ere herstelden, zoals de popart dat eerder

kleuren. Zijn belangrijkste verwezenlijking is

had gedaan voor de Angelsaksische wereld. Die

wellicht dat hij de schilderkunst bevrijdde van

breuk met de avant-garde, op een moment dat

de oude ideeën en de weg vrijmaakte voor

de ideologische utopieën instortten, mondde

ontelbare nieuwe mogelijkheden. Tijdens de

niet toevallig uit in een nieuw eclecticisme van

daaropvolgende eeuw waarin de moderniteit

de artistieke schepping. De herwonnen vrijheid

pointillistische

werkwijze

bij

tot

Kendell Geers, The Devil you know, 2007, zwaailichten, installatie
aan het B.P.S. 22, Bergen, courtesy Galleria Continua, San
Gimignano, Stephen Friedman Gallery, London, foto: Lydie Nesvadba

Johan Muyle, Ni un paso atras, 2008, 130 x 70 x 170 cm,
metaalstructuur, sensors, elektronische componenten,
2 didactische geraamtes, kostuum, kabels, gloeilamp,
motor 12V, collectie de kunstenaar

Globalisering en altermodernisme
Bij

de

aankondiging

triënnale

in

de

van

de

Londense

Tate

kon ontsnappen, als men
volgende

ze al niet wil aangrijpen

Modern

als een vorm van verzet

lanceerde de Franse kunstcriticus en freelance-

tegen

tentoonstellingscurator Nicolas Bourriaud, die

van de globalisering – de

samen met Jérôme Sans het Palais de Tokyo in

nationale

Parijs oprichtte, een manifest gebaseerd op de

dood zijn. De Chinese kunst,

globalisering en de huidige financiële crisis. Hij

met haar eigen specificiteit,

introduceert daarin het “altermodernisme”,

is daarvan op dit moment

dat het einde van het postmodernisme zou

een

inluiden en een breuk met het modernisme zou

voorbeelden!

de

wervelwind

aspiraties

van

de

niet

opvallendste

betekenen, in die zin dat het ruimte laat voor
historische geladenheid en gehechtheid aan

Bij de term ‘alter’ (anders), zullen

het verleden. Niettegenstaande het zich afzet

velen

tegen het modernisme, zou het als gevolg

altermondialisme, dus aan een beweging die

van de mondialisering, die hand in hand gaat

alternatieven wil aanbieden. En dat tegenover

met het modernisme, noodzakelijkerwijs een

het fenomeen van de mondialisering waarvan

de andere kant van de planeet? Is het een

extreme vorm zijn van de internationalisering.

bepaalde effecten door de economische en

Wim Delvoye, die vanuit zijn Gentse atelier

Ook zou het een van de troeven van het

financiële crisis heen de hele wereld lijken te

samen met zijn basis in Shanghai werkt aan

postmodernisme

raken. De altermondialistische beweging, die

een ‘modernisering’ van de gotische kunst?

zich distantieert van de wereldleiders die de

Is het een Johan Muyle, die afkomstig is uit

wereld een uniek concept willen opdringen,

Charleroi, werkt in Luik, nu eens in Frankrijk

organiseert

verdedigt

en dan weer in Brussel doceert, en sommige

interessant zijn, blijft de vraag of de huidige

humane, sociale en milieuvriendelijke waarden,

van zijn werken concipieert in samenwerking

generatie kunstenaars zich erin kan vinden en

rechtvaardigheid en democratie, zowel op

met

of die term overeenkomt met de geest waarin

het vlak van productie als op het vlak van

filmwereld of populaire kunstenaars uit de

hun werk ontstaat, met hun visie en met de

distributie.

Democratische Republiek Congo? Is het een

moeten

veiligstellen:

het

eclecticisme, de garantie voor diversiteit.
De

term

altermodernisme

mag

dan

al

spontaan

zich

denken

autonoom.

aan

Ze

het

middelen die zij willen aanwenden om hun

afficheontwerpers

uit

de

Indische

Pascale Marthine Tayou, geboren te Yaoundé

werk kenbaar te maken en te verspreiden.

Zal de kunst haar plaats vinden in het

in Kameroen, die hoofdzakelijk in België

Anders

concept

samengaan van globalisering en het streven

woont en werkt, die beschouwd wordt als een

enigszins de creatie aan het begin van de

naar rechtvaardigheid? In wat voor diversiteit?

van de belangrijkste hedendaagse Afrikaanse

eenentwintigste eeuw?

Is de kunst in staat haar eigen manier van

kunstenaars en die in die hoedanigheid over

functioneren te herzien? Op welke kunstenaars

de hele wereld tentoonstelt? Het werk van

heeft dat betrekking?

dergelijke kunstenaars, zoals ook dat van de

gezegd,

weerspiegelt

dit

Het spreekt voor zich dat de onomkeerbare
globalisering

de

verhoudingen

tussen

Indiër Subodh Gupta, de Angolees Fernando

de

gedragingen

Wie is een wereldkunstenaar? Is het een

Alvim en de Zuid-Afrikaan Kendell Geers, staat

grondig veranderd heeft. Begrippen als tijd en

Luc Deleu, die de wereld afreist en tegelijk,

bovendien nooit los van het leven en van een

ruimte zijn quasi overbodig geworden door de

dankzij een elektronisch scherm en in realtime

kritische kijk op de wereld.

technologie en de ontwikkeling van nieuwe

aanwezig

volkeren

en

de

menselijke

is

op

een

tentoonstelling

aan

communicatiemedia. De toegang tot kennis
en de wereldwijde contacten en netwerken
zijn dankzij het internet vrijwel onbeperkt
geworden. De vraag die zich dan ook aandient,
luidt: hoe kan een kunstenaar dit nieuwe
gegeven verwerken in een kritisch denken dat
alternatieven aanreikt?
Men ziet het in India, Afrika, Latijns-Amerika,
Azië … de hedendaagse kunstenaars hebben
snel gebruikgemaakt van de voordelen van het
modernisme. Ze hebben de libertaire lessen
van het postmodernisme begrepen en drukken
zich uit in een quasi universeel geworden
vocabularium. Dat alles biedt hen de kans een
plaats te vinden in de internationale netwerken.
Het groeiende pluriculturalisme, dat al in 1989
werd beklemtoond door de expo Les Magiciens
de

la

terre,

leidt

tot

kruisbestuivingen,

wederzijdse beïnvloeding en verstrengeling.
Toch stelt men ook vast dat – alsof men eraan

Wim Delvoye, D11 (Scale Model), 2008, corten staal met laserstraal uitgesneden, courtesy Galerie Rodolphe Janssen, Brussel
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< Binnenkort >
1

Daguitstap in Nederland
Op

zondag

doorbrengen

in

15

maart

Nederland

zullen
voor

we

een

de

dag

gevarieerd

programma rond het thema: pers, film en video. Eerst
gaan we naar het Van Abbemuseum in Eindhoven waar een

2

solotentoonstelling van de Lituaanse kustenaar Deimantas Narkevičius
plaatsvindt. In de namiddag vertrekken we naar Tilburg, waar het De
Pontmuseum ons ontvangt. De stichting herbergt de tentoonstelling van
de kunstenaar Luuk Wilmering die met een krant een ontregelend spel met feit
en fictie speelt. Ook de Belgische kunstenaar David Claerbout staat in de kijker.

3

De tentoonstelling The Shape of Time omvat een tiental video-installaties en is zijn
omvangrijkste expositie tot nu toe.

Het Van Abbemuseum
Het Van Abbemuseum in Eindhoven concentreert zich uitsluitend op moderne en hedendaagse

4

beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw. Sinds de opening in 1936 is er een internationaal
belangwekkende collectie opgebouwd van ruim 2700 kunstwerken. In 2003 werd het bestaande
rijksmonument van architect A.J. Kropholler geheel gerenoveerd en door architect Abel Cahen
geïntegreerd in zijn ontwerp voor een architectonisch vooruitstrevend en groot complex. Het Van

5

Abbemuseum beschikt over de grootste El-Lissitzkyverzameling buiten Rusland, die een voortdurende bron
van inspiratie vormt bij de totstandkoming van tentoonstellingen.

Deimantas Narkevičius: de dynamiek van het geheugen
Deimantas Narkevičius werd geboren in 1964 in Litouwen en woont en werkt in Vilnius. Hij studeerde af aan
de kunstacademie in Vilnius als beeldhouwer en werkte een jaar in Londen in 1992-1993. Bij zijn terugkeer naar

6

Litouwen ontwikkelde hij een sterke interesse voor het verhaal, wat hem leidde naar de opname van interviews en
gesprekken met kunstenaars. Zijn werk evolueerde tot een verkenning van de verschillende narratieve structuren
door middel van film en video, waarvoor Narkevičius nu het best bekend is. Terugkerend thema in het werk van
beeldhouwer en filmmaker Deimantas Narkevičius is geschiedenis vanuit een subjectief en hedendaags gezichtspunt.
Met behulp van interviews, archiefmateriaal, animaties en fotografie focust hij zich op authentieke en existentieel
gekleurde biografische ervaringen. Aan de hand van hedendaagse thema’s legt hij historiografische processen bloot

6

en roept hij vragen op rond culturele identiteit. Narkevičius maakt in zijn werk vaak gebruik van een technisch
anachronisme door opzettelijk te kiezen voor verouderde attributen zoals camera’s en opnamemateriaal uit het
communistische tijdperk. Zo creëert hij een esthetiek die niet beantwoordt aan de tijd waarin hij zelf leeft, maar
die de tijd reflecteert waarin de in beeld gebrachte gebeurtenissen plaatsvinden. Narkevičius is een van de meest
7

consistente en alom erkende Litouwse kunstenaars op de internationale kunstscene. Hij vertegenwoordigde zijn
land tijdens de 49e Biënnale van Venetië in 2001 en vertoonde op de 50e Biënnale van Venetië in 2003 in Utopia
Station.

The Unanimous Life
Deimantas Narkevičius won in 2008 ook de prestigieuze Vincent Award. Deze belangrijke Europese prijs wordt

8

tweejaarlijks uitgereikt aan een Europese kunstenaar wiens werk zeer relevant is voor de kunst van vandaag.
In zijn nieuwe solotentoonstelling The Unanimous Life verkent de kunstenaar de verbanden tussen opname,
herinnering en verslaglegging aan de hand van een selectie van zijn videowerken, films, sculpturen en
foto’s. De tentoonstelling The Unanimous Life onderzoekt de poëzie van het collectieve geheugen aan
de hand van dertien videowerken. Dit gedeelte van zijn oeuvre, dat vroegere werken bevat als het met
9

oude Sovjetfilmapparatuur opgenomen Europe 54°54’ – 25°19’ (1997), maar ook het nieuwere Revisiting
Solaris (2007), legt de paradox bloot die inherent is aan de collectieve herinnering van een samenleving
en de wijze waarop die zich in de toekomst projecteert. Het werk van Narkevičius is te omschrijven
als een vakkundige synthese van hedendaagse biografieën waardoor lagen worden aangebracht
in historisch filmmateriaal en wordt getoond hoe gemakkelijk het is om de werkelijkheid te
mythologiseren.

De Pont Stichting
1

10

David Claerbout, The Shadow Piece, 2005,
videoprojectie zw/w, geluid, digitale betacam, dvd,
variabele afmetingen

De Pont is vernoemd naar de jurist en zakenman J.H. de Pont (1915-1987) uit

2

David Claerbout, The Shape of Time

3

David Claerbout, Ruurlo, Borculoscheweg, 1910, 1997,
videoprojectie, zw/w, ca. 60 min.

4

David Claerbout, Riverside, 2008, videoprojectie

5

Het Van Abbemuseum, foto: Peter Cox

6

de De Pont Stichting

7

Deimantas Narkevičius, Energy Lithuania, 2000, film still,
courtesy de kunstenaar, collectie Van Abbemuseum

8

Deimantas Narkevičius, Energy Lithuania, 2000, film still,
courtesy de kunstenaar, collectie Van Abbemuseum

9

Luuk Wilmering, Heel Ander Blad, pag.1

10 Luuk Wilmering , Heel Ander Blad, pag.3

wiens nalatenschap in 1988 een stichting ‘ter stimulering van de hedendaagse
kunst’ kon worden opgericht. Het museum is gevestigd in een voormalige
wolspinnerij die door het Amsterdamse bureau BenthemCrouwel Architekten
is verbouwd tot een ruimte waar hedendaagse kunst optimaal tot
haar recht kan komen. De monumentale oude fabriek met de
grote, lichte zaal en de intieme ‘wolhokken’ vormt een
prachtige omgeving voor de vele kunstwerken. De
verzameling van De Pont omvat belangrijke
werken van zowel jonge als oudere
kunstenaars.
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Luuk Wilmering
Een krant van 24 pagina’s vormt de kern van deze tentoonstelling. Niet
alleen qua uiterlijk, ook inhoudelijk heeft Heel Ander Blad alles wat
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een krant hoort te hebben: van de opvallende foto en de dagelijkse
cartoon op de voorpagina tot de columns en de rouwadvertenties; van
de binnenland- en buitenlandpagina’s tot de kunst- en economiebijlage.
Binnen dat vertrouwde stramien speelt Luuk Wilmering (Haarlem, 1957)
een ontregelend spel met feit en fictie. In de afgelopen drie jaar heeft
hij honderden krantenkoppen, artikelen, foto’s en illustraties uit het NRC
Handelsblad versneden en op een nieuwe manier samengevoegd. “Nog even
wachten op alledaagse uitzichtloosheid” heet het in een van de koppen.
Vanuit het besef dat de media een allesbehalve objectieve en volledige
weergave bieden van wat zich in de wereld afspeelt, heeft Wilmering zich
een weg terug gebaand naar de chaotische werkelijkheid waaraan het
nieuws is ontsproten. De toon van Heel Ander Blad schiet heen en weer
tussen zwaarmoedig en lichtvoetig. Humor en banaliteit, diepzinnigheid en
absurdisme strijden om de voorrang. Hoeveel vragen de uit krantensnippers
opgebouwde krantenkoppen en leads ook oproepen, taalkundig zijn ze
correct. Dat geldt ook voor de foto’s: proporties en lichtval ‘kloppen’ en
hoewel de personages afkomstig zijn uit zeer uiteenlopende beelden zijn
ze in hun nieuwe setting zichtbaar op elkaar betrokken. Behalve Heel
Ander Blad is ook het negendelige werk Index te zien, samengesteld uit
4500 krantenkoppen uit de afgelopen drie jaar. Ze zijn ongewijzigd, in
alfabetische volgorde gerangschikt. In die strikte ordening vuren ze een
bombardement van korte mededelingen op ons af; een even betrouwbaar
als zinloos register van het vluchtige nieuws. Voor zijn bewerkingen en
reconstructies maakt Wilmering gebruik van een uiterst zorgvuldige en
tijdrovende collagetechniek. Niet alleen in het monnikenwerk dat de
kunstenaar daarvoor heeft verzet, doet de tijd zich gelden. Ook de kijker
wordt aangespoord om zijn tempo te vertragen. Alleen dan kan hij genieten
van de subtiele kleurnuances van stukjes krantenpapier en gradaties inkt en
alleen dan kan hij voortdurend nieuwe betekenissen en dubbele bodems
ontdekken, maar tegelijkertijd zal hem het wat ongemakkelijke gevoel
bekruipen dat hij de greep op wat hij ziet en leest duidelijk is kwijtgeraakt.
David Claerbout
Ruim tien jaar geleden maakte David Claerbout (Kortrijk, 1969) grote
indruk met video-installaties waarin hij bewegend beeld en fotografie met
elkaar verweefde. Het verstrijken van de tijd is een hoofdthema in het werk
van Claerbout. In de werken op de tentoonstelling The Shape of Time zijn
uiteenlopende methodes toegepast om de duur van de tijd vorm te geven.
In Arena (2007) is dat slechts een kortstondig moment: de fractie van
een seconde dat een bal tijdens een basketbalwedstrijd boven de basket
zweeft, in White House (2006) gaat het om de meer dan dertien uur die
het eerste zonlicht scheiden van de invallende duisternis. Hoe lang of kort
het moment ook is, Claerbout geeft de tijd alle ruimte. Dikwijls loopt de
tijd in de installaties synchroon met de werkelijke tijd. Zijn werken lenen
zich niet voor een snelle, vluchtige blik. De werking en betekenis van de
beelden openbaren zich pas op de lange duur. Door af te zien van snelle
montages en de filmische tijd parallel te laten lopen met de reële tijd stelt
hij het ongeduld van ingesleten kijkgewoontes soms danig op de proef.
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Claerbout is niet geïnteresseerd in de verhalende potentie van de film,
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maar past de daarvoor ingezette technieken soms wel als middel toe.
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m

Claerbout bedient zich voor zijn installaties van zeer geavanceerde, digitale
technieken, zonder dat die de aandacht op zich vestigen. Zijn benadering
van de tijd maakt de toeschouwer bewust van de eigen manier van kijken
en dwingt een intense waarneming af. Maar uiteindelijk is het vooral de
sfeer van betovering en melancholie die de kracht uitmaakt van de kunst
van Claerbout. De tentoonstelling The Shape of Time, die eerder te zien

9,
91
, 1 um
r 6 se
N mu
3, be
P2 b
n nA
ou Va
Pr et
y, h
zk an
sit v
Lis tie
El llec
co

was in het Centre Pompidou in Parijs, heeft in De Pont een geheel andere
invulling gekregen, met de nadruk op werken uit de afgelopen twee jaar.
Claerbouts nieuwste installatie The Riverside beleeft hier zijn première. De
bijzondere, op de centrale ruimte van het museum afgestemde vormgeving
van de expositie is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de kunstenaar.
Patricia le Grelle
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< Waardevolle adviezen >

te vergelijken met de grote meesters uit het
verleden, en aan eerstgenoemde het prestige
van die laatsten toe te dichten. Werken van nog
geen tien jaar oud worden aldus vergeleken
met meesterwerken uit de geschiedenis van de
mensheid! Toegegeven: marketing is een kunst
op zich. Maar men moet op zijn hoede zijn voor
teleurstellingen. Elke verzamelaar evolueert. De
kans is reëel dat hij het werk van de hand zal
willen doen en een ander werk kopen, dit keer
een dat wel relevant is. Naarmate de collectie
groeit, zal de smaak van de verzamelaar fijner
worden en wat ooit interessant leek, zal hem
op een dag misschien niet meer boeien. De
expert, die zich het grootste deel van de tijd in
deze materie verdiept en over heel wat ervaring
beschikt, kan verhinderen dat de verzamelaar
zich laat verleiden tot een aankoop die achteraf
gezien een vergissing zou blijken.

Waardeschatting
Hedendaagse kunst is in wezen ‘speculatief’.
Damien Hirst, Dark Days, 2008, lijm, vlinders en kunstmatige diamanten op doek, 252 x 254 x 27 cm (met inlijsting), herkomst: de kunstenaar
estimate: 250.000—350.000 GBP, hammer price: 300.000 GBP

Dat kan ook moeilijk anders, stabiliteit valt
moeilijk te rijmen met iets wat per definitie
levend is. In dat opzicht vergt de taxatie van

8

een collectie hedendaagse kunst of van een
hedendaags werk, meer nog dan van oude of

De expert en hedendaagse kunst

moderne kunst, de tussenkomst van een expert.

Wie zich toelegt op het kopen en verzamelen van hedendaagse en dus per definitie recente kunst,

Diens rol zal erin bestaan de waarde te bepalen

behoeft geen raad van experts. Die laatsten hebben immers alleen oog voor oude of moderne

volgens de actuele markt.

kunst, zodat men de kosten voor deskundig advies rustig kan uitsparen. Tenminste, zo lijken velen te
denken. Het mag dan al waar zijn dat een collectie in de eerste plaats de smaak van de verzamelaar

Na verloop van tijd zal het gekochte werk

of verzamelaars (echtpaar, familie, bedrijf) weerspiegelt, toch moet men de mening en het advies

deel gaan uitmaken van een levenswerk (dat

van de expert niet zomaar negeren. Hij of zij kan immers in alle onafhankelijkheid informatie

geldt zowel voor de kunstenaar als voor de

verstrekken, zaken aanreiken om over na te denken, of juist de twijfel wegnemen. Dat alles is voor

verzamelaar) en zal het naar die maatstaf

een verzamelaar van het grootste belang, want tenslotte wordt toch zijn vermogen aangesproken …

worden

beoordeeld.

Als

het

de

beloftes

waarmaakt, zal de expert dat graag bevestigen.
Door HENRY BOUNAMEAUX, Expert Hedendaagse Kunst en Voorzitter van de Belgische Kamer van

Als het echter ontgoochelt, en op voorwaarde

Deskundigen in Kunstwerken

dat het geen al te grote sentimentele waarde
heeft, kan de expert de eigenaar(s) aanraden
het werk van de hand te doen voor het te

Als we spreken over hedendaagse kunst,

Belang

laat is, budgettair gesproken althans. Zoals

hebben we het vaak over ‘het grote geld’.

Sommige verzamelaars zijn snel overtuigd

gezegd zijn er werken die heel verleidelijk

Nochtans is dat niet het belangrijkste. Natuurlijk

van het belang of het gebrek aan belang van

zijn op het moment dat ze worden gekocht,

speelt het budgettaire aspect een rol (ik zal

bepaalde kunstenaars of bepaalde werken. Zij

maar die enkele maanden of jaren later alle

het er verder in deze tekst over hebben), maar

hebben geen expert nodig, willen niet naar

aantrekkingskracht lijken te hebben verloren.

het belangrijkste lijkt me toch dat men een

een deskundige luisteren. Maar de meeste

Waarom zou men zo’n werk bewaren als men

juiste en verantwoorde aankoop doet. Anders

verzamelaars hechten wel degelijk belang

zijn geld nog kan terugverdienen?

gezegd, alvorens zich af te vragen wat de

aan de mening van een neutrale kunstkenner,

financiële waarde van een werk is, en eventueel

wiens enige doel het is een antwoord te

Documenten

of die na enige tijd nog kan stijgen, moet men

bieden op de vraag van zijn cliënt: ‘Wat vindt

Andere taken van experts zijn het toeschrijven

een duidelijke kijk hebben op de intrinsieke

u van deze kunstenaar of van dit bepaald

en het bepalen van de authenticiteit van

waarde van datgene wat men kiest. Op dat vlak

werk?’

galeriehouders

kunstwerken. Voor hedendaagse kunst die al

is de expert de raadgever van de verzamelaar,

moeten geloven, uiteraard de minst serieuze

een zekere erkenning geniet, vormt de vraag

degene die het werk zijn juiste plaats kan geven

in het vak, geldt voor al de kunstenaars die zij

aan wie een werk moet worden toegeschreven

binnen het oeuvre van de kunstenaar en vooral

vertegenwoordigen dat zij ‘de’ grote meester

zelden een probleem. De echtheid, of liever

degene die het met kennis van zaken kan

van de 21e eeuw zijn! Bepaalde veilinghuizen

het bewijzen ervan, is een delicatere zaak. Een

belichten in het kader van de recente of minder

deinzen er zelfs niet voor terug een jong

werk mag dan al authentiek zijn, men moet

recente ontwikkelingen in de kunstwereld.

(om niet te zeggen beginnend) kunstenaar

het ook kunnen bewijzen. Zeker wanneer

Als

we

sommige

werken worden doorverkocht, laten heel wat

hij u zal wijzen op de mogelijke aankoop van

verstand. Het is opnieuw een goed moment

verzamelaars na te vragen naar het certificaat

werk van een kunstenaar die mogelijks een

om te kopen: in de galerieën kan men openlijk

van echtheid dat bij de aanvankelijke verkoop

grote toekomst tegemoet gaat en nog grote

onderhandelen en bij openbare verkopen zijn

door de kunstenaar of de galerie werd

ogen zal gooien bij instellingen en verzamelaars.

de schattingen weer wat lager. Maar hoe dan

verstrekt. Als de kunstenaar nog leeft en

Als de beoogde financiële meerwaarde later

ook blijft voorzichtigheid geboden. Matig tot

enigszins welwillend is, vormt dat doorgaans

ook realiteit blijkt te zijn, zoveel te beter, maar

niet-interessante stukken kosten tegenwoordig

geen probleem. Hij zal graag bevestigen dat

men mag nooit vergeten dat de aankoop van

vijftig procent minder dan een jaar geleden,

hij inderdaad de maker is van het aangekochte

een kunstwerk in de eerste plaats een antwoord

maar

werk. Maar wat als de galeriehouder ‘vergeten’

is op het verlangen een werk te bezitten waar

laatste jaren heeft de markt onophoudelijk

is hem zijn deel van de verkoopprijs te betalen?

een bepaalde emotionele kracht van uitgaat.

nieuwe kunstenaars de hemel ingeprezen

Wat als de kunstenaar gestorven is en men

In kunst beleggen en op zoek gaan naar een

om de niet-aflatende groei van de vraag

te maken krijgt met een ‘vergeetachtige’

‘return’ blijft een erg riskante onderneming.

te kunnen bijhouden. Als gevolg daarvan

partner? Kunstenaars kunnen jong sterven.

Door een expert te raadplegen beperkt men

hebben heel wat mensen ronduit slechte

In de voorbije twee of drie decennia hebben

het risico op vergissingen, maar de expert is

aankopen gedaan. Nu de rust lijkt terug

verschillende grote of veelbelovende meesters

geen helderziende. Hij mag dan al heel wat

te keren, is de tijd gekomen om zich te

de kaap van de veertig niet gehaald. Een

lessen trekken uit zijn ervaring, de toekomst

interesseren voor een van de meest boeiende

verzamelaar die een werk koopt, denkt niet

voorspellen kan hij niet!

domeinen: dat van de levende kunstenaars.

ze

blijven

even

oninteressant.

De

Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor

altijd aan de verrassingen die het leven in petto
kan hebben. Een expert wel. Zijn ervaring

Optimisme

heeft hem geleerd aandacht te hebben voor

De markt van de hedendaagse kunst beleeft

de kleinste ‘details’ die later kunnen uitgroeien

momenteel een terugkeer naar het gezond

2009 veelbelovend!

tot grote problemen, als men er niet op tijd bij
stilstaat.
Als

expert

kan

ik

de

verzamelaars

van

19

hedendaagse kunst alleen maar aanraden
zoveel mogelijk documenten bij te houden,
gaande van de aankoopfactuur tot en met
de aanvraag om een werk uit te lenen
voor

een

tentoonstelling.

restauratieverslagen

kan

Ook

men

eventuele

maar

beter

bewaren. Een gedocumenteerd werk heeft hoe
dan ook meer waarde dan een vergelijkbaar
werk zonder bewijsstukken.

Algemeen beheer
Het is niet de bedoeling van dit artikel dat
u meteen een vaste expert ‘in dienst’ zou
nemen! Ik wil slechts wijzen op enkele van de
vragen die een bedachtzame verzamelaar of
kunstliefhebber zich dient te stellen. Een expert
zal u vaak spontaan (en vaak gratis!) overstelpen
met goede raad naar aanleiding van een
waardeschatting van uw collectie, bijvoorbeeld
op vraag van de verzekeringsmaatschappij.
Als hij dan uw verzameling kent en elk werk
bestudeerd heeft, kan hij u op enkele specifieke
punten wijzen, bijvoorbeeld hoe u de werken
in betere omstandigheden kunt bewaren of
welke documenten u maar beter nog kunt
opvragen.

Rentabiliteit
De tussenkomst van een expert is natuurlijk
maar te rechtvaardigen als ze ook rendabel
is. Het nut van die tussenkomst komt tot
uiting op twee manieren: negatief, omdat
hij die aankopen zal afraden die naderhand
vergissingen zouden blijken, en positief, omdat

Jeff Koons, Stacked, 1988, gepolychromeerd hout,
154,9 x 134,6 x 78,7cm. Ed. 3/3 (plus artist prove)
estimate: 2.200.000—3.200.000 GBP
hammer price: 2.500.000 GBP
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Enkele beurzen
Tefaf,
van 13 tot 22 maart, in Maastricht
www.tefaf.com

Lente 2009
Een exclusief programma, bezoeken aan schitterende collecties … Ziehier

Art Basel,
van 10 tot 14 juni, in Basel
www.artbasel.ch

een overzicht. Data onder voorbehoud.
Zondag 15 maart 2009 (opgelet, was eerder gepland op 13 maart).
Dagje Eindhoven, naar het Van Abbemuseum, waar een expositie van

en biënnales

de Litouwse fotograaf Deimantas Narkevičius plaatsheeft, en in Tilburg,
naar het De Pont Museum, waar David Claerbout en Luuk Wilmering

Sharjah biennial 9,
van 19 maart tot 16 mei 2009
www.sharjahbiennial.org

centraal staan.
Donderdag 23 april 2009. 27e beurs voor hedendaagse kunst Artbrussels.
Ter gelegenheid van de beurs organiseren wij opnieuw een conferentie

Biennale Montreal 2009,
van 1 tot 31 mei 2009
Thema: Open cultuur
Curator: Scott Burnham
www.ciac.ca

rond een actueel thema, voor we in Preview de beurs bezoeken.
Zondag 31 mei 2009. Bezoek aan het Middelheimmuseum in Antwerpen,
waar een tentoonstelling plaatsvindt met werk van de Amerikaanse
kunstenaar Chris Burden. In combinatie met een bezoek aan het atelier
van een kunstenaar.
Juni 2009. We zouden het jaar moeten afsluiten met het bezoek aan het
nieuwe Magrittemuseum in het hotel Altenloh op het Koningsplein in
Brussel. Onder voorbehoud.
We houden u uiteraard op de hoogte van de concrete afspraken in
verband met de diverse activiteiten.
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Bruno Serralongue, Algeco, quai de la Moselle, Calais, 2006,
ilfochrome, 125 x 158 cm, courtesy Air de Paris, Parijs

2

Juan Pérez Agirregoikoa, Untitled, 2008

3

Juan Pérez Agirregoikoa, re-education, 2008

4

Wade Guyton, Untitled, 2005, inkjet op linnen, 101,6 x 76,2 cm

5

Satoru Eguchi, installatie in situ, 2008, Lokaal01 Antwerpen

6

Robert Motherwell, Bordeaux Summer, 1973, lithografie,
collage, afdruk

7

Alexander Calder. Joséphine Baker (IV), Dans, 1928,
Calder Foundation, New York, Adagp, Parijs

8

Harun Farocki, Auge / Maschine I, 2000, video-installatie, 23’,
© Harun Farocki

9

Andy Warhol in publiciteit TDK,(detail), 1982, collectie Andy Warhol
Museum, Pittsburgh, © The Andy Warhol Foundation for the Visual
Arts, Inc.

6

12

13

10 Boijmans Van Beuningen Museum, tentoonstelling De Collectie
Twee, foto: Maarten Laupman
11 Alexej von Jawlensky, Meisje met pioenrozen, 1909, olieverf
op karton op multiplex, 101 x 75 cm, Von der Heydt-Museum,
Wuppertal
12 Rebecca Warren, Helmut Crumb, 1998, versterkt klei en MDF,
196,9 × 30,5 × 30,5 cm, courtesy of Cranford Collection Image,
Maureen Paley, London, © Rebecca Warren
13 Pablo Picasso, ‘Brothel. Prostitutes Chatting, with Parrot,
Celestina and a Portrait of Degas’, 1971, © British Museum
Images, successie Picasso

< Selectie … >
Binnenkort ... in België en omgeving
In Brussel is de Franse kunstenaar Bruno
Serralongue van 21 maart tot 31 mei 2009 te gast
bij kunstencentrum Wiels. In zijn werk onderzoekt hij
de actualiteit en plaatst hij die binnen de context van de
hedendaagse beeldende kunst. Als gewone toeschouwer
neemt hij deel aan hypergemediatiseerde evenementen
over heel de wereld, die hij op een onpersoonlijke, bijna
banale wijze vastlegt. Met deze fotografische documenten stelt
hij het waarheidsgehalte van het gemediatiseerde beeld in vraag
(www.wiels.org). Ook in Brussel pakt het Museum voor Moderne
Kunst van 27 maart tot 30 juni 2009 uit met de tentoonstelling Belgisch
Stripverhaal: een kruisbestuiving. De tentoonstelling wil, aan de hand
van een twintigtal hedendaagse Belgische auteurs, een overzicht geven
van honderd jaar internationaal beeldverhaal, om zo de links duidelijk te
maken tussen de Belgische school en de grote stromingen in het beeldverhaal
op wereldschaal. Het wordt een grensoverschrijdende mengeling van generaties
en disciplines. De voorkeuren en verwantschappen van elke auteur worden naar
voren gebracht, om zo de grafische krijtlijnen te trekken die de wording van de
Belgische stijl mogelijk maakten (www.fine-arts-museum.be). Van 13 februari tot 19
april nodigt het Paleis voor Schone Kunsten het bekende Gentse architectenbureau
Robbrecht & Daem uit, dat de nieuwe zalen voor het Filmmuseum ontwierp. De
monografische tentoonstelling over hun werk, Pacing through Architecture, is de
eerste tentoonstelling in een nieuwe reeks die Belgische architecten presenteert
in het Paleis voor Schone Kunsten. In vijf kortfilms van de cineast Maarten Vanden
Abeele komen vijf sleutelprojecten van Paul Robbrecht en Hilde Daem tot leven
(www.bozar.be).
In Antwerpen heeft in het MuHKA tot 29 maart de tentoonstelling Lonely at the
top klankeffecten # 5 plaats, met werk van de Baskische kunstenaar Juan Pérez
Agirregoikoa. Zijn werk reflecteert een realistische, heel moderne en bijtend
sarcastische humor, die we terugvinden in de vorm van aquarellen op grote vlaggen
en spandoeken. Voor deze tentoonstelling projecteert Juan Pérez Agirregoikoa vier
kortfilms die hij realiseerde in samenwerking met een Baskisch koor en ook grafisch
werk in de vorm van posters (www.muhka.be).
In Gent loopt in het Museum Dhondt-Dhaenens van 15 maart tot 31 mei een
tentoonstelling met werk van de kunstenaars Wade Guyton en Peter Buggenhout.
Wade Guyton wordt gerekend tot de nieuwe generatie Amerikaanse kunstenaars
die de erfenis van het abstract modernisme en de popart een nieuwe dimensie geeft.
Aan de hand van grootformaatprinters maakt hij monochrome werken op doek. De
Belgische kunstenaar Peter Buggenhout bevraagt de positie van de beeldhouwkunst
aan de hand van sculpturen en installaties gemaakt met materialen die verwijzen
naar het leven en de vergankelijkheid (www.museumdd.be). Tot 31 mei staat
Saturo Eguchi centraal in het S.M.A.K. Hij is geboren in Japan in 1973 en ontdubbelt
in zijn recente werk de gegeven realiteit rondom hem en herschept fragmenten
ervan in een ‘gemaakte’ wereld. Hij gaat hoofdzakelijk met eenvoudige materialen
als papier en karton aan de slag om ruimtes en alledaagse voorwerpen uit zijn
omgeving te herinterpreteren en maakt er volledig handgemaakte driedimensionale
sculpturen mee (www.smak.be).
Van 22 maart tot 30 juni nodigt het MAC’s in Grand-Hornu ons uit op de
tentoonstelling Jeux de massacre. Rond de documentaire Oeil-Machine III (2003)
van Harun Farocki, gewijd aan de hedendaagse technologieën van militaire
en burgerlijke beeldtaal, worden de vanitassen en stillevens van Pascal Bernier
getoond, alsook de geluids- en pseudomilitaire installaties van Patrick Codenys (lid
van de groep FRONT 242). De tentoonstelling Jeux de massacre onderzoekt het
verband tussen de realiteit van de dood en de dood van de realiteit, nu meer dan
ooit ambigu (www.mac-s.be).
In La Louvière organiseert het Centre de la Gravure tot 19 april 2009 een ontmoeting
met Robert Motherwell, met de tentoonstelling L’oeuvre gravée 1960-1989.
Robert Motherwell is een van de grote namen van het Amerikaanse abstracte
expressionisme, een van de kunstenaars van de ‘School of New York’ (samen met
Pollock, Rothko, De Kooning ...) in tegenstelling tot de ‘Ecole de Paris’. Robert
Motherwell was gepassioneerd door boeken, literatuur en het uitgeverswezen,
de drukkerij was voor hem een vertrouwde plek en hij had een voorliefde voor
gravures. De tentoonstelling toont een overzicht van zijn gedrukt werk door een
zestigtal van zijn belangrijkste gravures, gekenmerkt door hun innoverende en
experimentele aspecten (www.centredelagravure.be).
In Parijs stelt het Centre Pompidou twee tentoonstellingen voor: van 18 maart
tot 20 juli staat de trans-Atlantische kunstenaar Alexander Calder (1898-1976)
centraal. Hij is bekend om zijn grote mobielen. De tentoonstelling focust op
zijn eerste creatieve jaren in Parijs (1926-1933). Ze wil de bronnen van deze
‘ingenieurskunst’ verkennen, vooral de oorsprong van zijn eerste meesterwerk:
Le Cirque. Dankzij de vele tentoongestelde stukken, die tot leven komen aan de
hand van films en archiefdocumenten, beleven de bezoekers vandaag opnieuw

de magie van de bewegende creaties van de kunstenaar en de verve van zijn
portretten van ijzerdraad, geïnspireerd op sterren en kunstenaars van toen. De
tentoonstelling benadrukt ook de andere sterke periode in het creatieve werk
van Calder, die in 1930 na een bezoek aan het atelier van Mondriaan definitief
op de abstractie overschakelde. Van 8 april tot 10 augustus 2009 is er een grote
overzichtstentoonstelling over een van de belangrijkste figuren van de XXe eeuw,
Wassily Kandinsky. Er zijn een honderdtal geslaagde schilderijen van Kandinsky te
zien, vooral de Impressies en Improvisaties. Het gaat hier om een nieuwe perceptie
van een schilder die als onderdaan van de tsaar in Moskou in 1866 geboren werd en
als Frans burger in Neuilly-sur-Seine in 1944 stierf (www.centrepompidou.fr).
Ook in Parijs wijdt het Jeu de Paume op de Place de la Concorde een tentoonstelling
aan twee grote hedendaagse kunstenaars, Harun Farocki en Rodney Graham. Hun
werken hebben flink wat raakpunten, al is het maar door hun gemeenschappelijke
gebruik van film en video en de reflectie over het medium, de geschiedenis en de
weergave van zichzelf. Aan de hand van vier concepten die hun respectieve werken
doorkruisen, kunnen we ze met elkaar in verband brengen: het archief, het nonverbale, de machine (en de apparatuur) en de montage. De tentoonstelling is
eigenlijk een retrospectieve tentoonstelling over het werk van beide kunstenaars.
Ze laat 35 mm- en 16 mm- filminstallaties zien, digitale projecties, foto’s op groot
formaat, lichtbakken op groot formaat, sculpturale of conceptuele werken. Te
bekijken van 7 april tot 7 juni 2009 (www.jeudepaume.org).
Het Maison Rouge in Parijs organiseert van 18 februari tot 3 mei een tentoonstelling
over het thema Warhol TV. Warhol was sinds de jaren 50 gefascineerd door de
televisie, zoals we ook kunnen lezen in zijn dagboek – zijn bekende Diary – en
in 1973 wendde hij zich op een natuurlijke wijze tot dit massamedium bij uitstek
om zijn obsessies over te brengen. De tentoonstelling verheldert een nog weinig
onderzocht facet van deze topkunstenaar uit de XXe eeuw, die gevoelig was
voor alle expressievormen van zijn tijd en zijn stempel drukte op de Amerikaanse
televisie in de jaren 70 en 80. Andy Warhol (1928-1987) is vooral bekend om zijn
iconografische voorstellingen van het moderne Amerika, zoals de beruchte blikken
Campbell Soup of zijn portretten van Marilyn Monroe. Vanaf de jaren 60 probeerde
hij het beeld van zijn tijd te vatten aan de hand van tekeningen, schilderijen,
zeefdrukken, foto’s, archieven, publicaties, audio-opnames, films en video’s
(www.lamaisonrouge.org).
In Nederland viert het museum Boijmans Van Beuningen dit jaar zijn 160e
verjaardag. Ter gelegenheid van dit jubileum stelt het museum opnieuw zijn eigen
collectie tentoon. Voor het eerst wordt een selectie wereldbefaamde tekeningen en
prenten gecombineerd met schilderijen, sculpturen en gebruiks- en designobjecten
(www.boijmans.nl).
In Den Haag pakt het Gemeentemuseum van 21 februari tot 1 juni 2009 uit met de
tentoonstelling Liefde! Kunst! Passie! Kunstenaarsechtparen. In deze tentoonstelling
staan 17 beroemde echtparen centraal: Frida Kahlo en Diego Rivera, Camille Claudel
en Auguste Rodin, Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp, Robert en Sonia Delaunay,
Wassily Kandinsky en Gabriele Münter, Natalja Gontsjarova en Michail Larionov,
Lee Krasner en Jackson Pollock, Marianne von Werefkin en Alexej von Jawlensky,
Niki de Saint-Phalle en Jean Tinguely … Via kunstwerken uit de periode vanaf eind
19e eeuw tot midden 20e eeuw worden de persoonlijke relaties van de kunstenaars
zichtbaar gemaakt. (www.gemeentemuseum.nl). De GEM (www.gem-on-online.nl)
organiseert van 28 maart tot 21 juni een tentoonstelling rond hedendaagse Indische
kunst. Aan de hand van 3 Indische kunstenaars – Jitish Kallat (1975), Riyas Komu
(1971) en Sudarshan Shetty (1961) – geeft de tentoonstelling India Contemporary
ons een goed beeld van de huidige stand van zaken van de hedendaagse Indische
kunst. Zij behoren tot een nieuwe generatie kunstenaars en maken een verbinding
tussen de oude en de nieuwe wereld, tussen Oost en West.
In Londen staat Rebecca Warren van 10 maart tot 19 april centraal in de Serpentine
Gallery. Warren is internationaal bekend om haar ruwe kleisculpturen. Ze werd
genomineerd voor de Turner Prize in 2006 en meer recent, in 2008, ontving ze de
Vincent Award (www.serpentinegallery.org). De National Gallery presenteert van 25
februari tot 7 juni Picasso: Challenging the Past. Deze tentoonstelling laat zien hoe
Pablo Picasso zich inspireerde op de oude meesters en welke interpretatie hij daar
zelf aan gaf. Parallel daarmee loopt de tentoonstelling Picasso’s Prints: Challenging
the Past, met 13 etsen van de kunstenaar (www.nationalgallery.org.uk). Tot slot wijdt
Tate Modern van 12 februari tot 17 mei een tentoonstelling aan de kunstenaars Liubov
Popova (1889-1924) en Aleksandr Rodchenko (1891-1956), die bepalend waren in de
debatten en discussies die het constructivisme definiëren. Deze artistieke stroming
ontstond in het begin van de 20e eeuw in Rusland en staat voor een geometrische
opvatting van de ruimte, zowel in beeldhouwkunst, architectuur als design. Een van
de constanten was het aantonen van de schoonheid van de machine, het industriële
object, de overgang van compositie naar constructie (www.tate.org.uk/modern).
En ga voor 26 april 2009 zeker ook eens naar de tentoonstelling Altermodern:
Tate Triennal (www.tate.org.uk/britain).

< Toetredingsvoorwaarden tot The Art Society zie keerzijde >
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The

The Art Society is een vereniging voor verzamelaars van hedendaagse kunst, een
uitwisselingsplatform voor ontmoetingen en discussies. Ze organiseert voor haar
leden een reeks exclusieve evenementen (bezoeken aan privé- en bedrijfscollecties,
kunstenaarsateliers, conferenties, ontmoetingen met museumdirecteurs, curatoren,
kunstenaars en andere opinieleiders …) en biedt hen tevens een breed gamma van
diensten aan (fiscaal, juridisch en verzekeringsadvies, vermogens- en erfenisplanning,
waardebepaling en expertise van kunstwerken). The Art Society vzw is een partnership
van ING Private Banking, Hiscox,Sotheby’s en PricewaterhouseCoopers.

TOETREDING TOT THE ART SOCIETY
The Art Society telt vandaag 200 leden. Teneinde de kwaliteit en de exclusiviteit van de
evenementen te blijven garanderen, zal dit aantal niet overschreden worden. The Art
Society hecht er belang aan dat haar leden een uitgesproken interesse hebben voor
hedendaagse kunst.

De toetredingsprocedure is de volgende:
• Het aantal leden is beperkt tot een maximum van 200 personen.
• Het lidmaatschap van The Art Society bedraagt € 550 voor een single en € 900 voor
een koppel.
• Het lidmaatschap is bestemd voor particuliere verzamelaars en/of verwoede liefhebbers
van hedendaagse kunst.
• Kandidaat-leden mogen geen galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur zijn,
noch kunstenaar. Zij mogen evenmin werkzaam zijn bij de concurrenten van
de Partners van The Art Society (ING Private Banking, Hiscox, Sotheby’s of
PricewaterhouseCoopers). Een kandidaat die als galeriehouder, kunsthandelaar of
kunstadviseur werkzaam is geweest, moet deze activiteit sinds drie jaar stopgezet
hebben alvorens in aanmerking te kunnen komen.
• Kandidaat-leden moeten voorgedragen worden door minstens één Peter, die een
Partner moet zijn (ING Private Banking, Hiscox, Sotheby’s en PricewaterhouseCoopers)
of lid is van het Erecomité (Geert Behaegel, Lieven Declerck, Michel Delfosse, Mimi
Dusselier, Sophie Lammerant, Hélène Mairlot, Chantal Pirlot, Emmy Tob).
• De toetredingsaanvraag wordt ingediend op basis van een klein dossier – de
«Application Form» is verkrijgbaar via de website of op gewone aanvraag.
• Tweemaal per jaar komen de Partners en het Erecomité samen (maart/oktober). De
Peters zullen hun kandidaturen op deze vergaderingen voordragen en er zal worden
besloten of kandidaten al dan niet aanvaard kunnen worden.
• Als het maximum aantal van 200 leden is bereikt, worden de nieuwe leden op een
wachtlijst gezet tot een plaats vrijkomt.

Als u lid wenst te worden van The Art Society, vragen wij u contact op te nemen met
een van de leden van het Erecomité of een van de Partners opdat zij die personen als
Peter zouden kunnen steunen.

Wij blijven uiteraard tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.

