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< Retrospectieve >
Onlangs zocht ik in
een

woordenboek

naar

de

betekenis van het begrip ‘kunst’. Het
is een woord dat we allemaal kennen en dat
we makkelijk in de mond nemen. Het is tevens
een woord met meerdere betekenissen. Maar moeten
we een woordenboek raadplegen om meer te weten
over een begrip dat vorsers en ﬁlosofen eeuwenlang in de
ban heeft gehouden? Stapel alle werken die over kunst zijn
geschreven op elkaar en je krijgt een toren die tot aan de hemel
reikt. Toch heeft een woordenboek zo zijn voordelen. De omschrijving
moet noodzakelijkerwijs kort zijn en we mogen dan ook aannemen dat

Eija-Liisa Ahtila: de ster van de
Scandinavische videoscene

ze echt de essentie weergeeft.
Eija-Liisa

Ahtila

(Finland,

1959)

wordt

Wat vond ik nu in mijn woordenboek? Kunst is ‘het geheel aan middelen

beschouwd als een van de toonaangevende

gebruikt voor het realiseren van een esthetische creatie’. Daarmee bleef

namen in de hedendaagse videokunst. Ze

ik toch wat op mijn honger. Laten we het deze keer niet hebben over kunst

gebruikt de visuele taal van de film in haar

en het esthetische. Maar kijken we vooral naar het eerste deel van de deﬁnitie

grootschalige

het geheel aan middelen gebruikt voor het realiseren. Vanaf de vroege twintigste

projecties op verschillende panelen. Haar films

eeuw begonnen kunstenaars middelen en materialen te gebruiken die haaks stonden

zijn “menselijke drama’s” die plaatsvinden in

installaties

met

split-screen

op de toen geldende ‘academische traditie’ op dat vlak: krantenpapier, touw, karton,

onstabiele omgevingen, waar verhaallijnen

foto’s … Later maakten ook nieuwe dragers hun opwachting: plastic, dierlijke vetten en

zich ontwikkelen in stukjes beeld en taal,

uiteenlopende materialen uit het dagelijkse leven. Kunstenaars

afwisselend tussen echte en fictieve ruimtes.

wilden ‘conceptueel’ zijn, of wilden bewust ‘povere’ kunst

Ahtila dringt door in de geestesgesteldheid van

brengen. Ze wilden werken met materialen van hun eigen tijd

haar personages, die vaak te kampen hebben

om een antwoord te formuleren op de vragen van hun tijd.

met een wankel realiteitsbesef. Haar werk was
al te zien in heel wat musea en op verschillende

Contour 2009,
Ulla von Brandenburg, 8,
2007, courtesy Art Concept,
Parijs

Toch is er een zeer eigentijds medium dat het bijzonder lastig

filmfestivals over de hele wereld, en werd

heeft om een eigen publiek te vinden: de videokunst. In een

bekroond met filmprijzen en onderscheidingen.

samenleving waarin televisie en ﬁlm niet meer weg te denken

In 2000 ontving ze in Maastricht The Vincent

zijn, lijkt de videokunst merkwaardig genoeg geen vaste voet

van Gogh Biannual Award for Contemporary

aan de grond te krijgen en op weinig bijval te kunnen rekenen.

Art. In datzelfde jaar mocht ze in Zwitserland

De redenen daarvoor zijn niet meteen duidelijk en misschien is

de Coutts Contemporary Art Foundation Award

het nog niet zo’n gek idee om daar eens een wetenschappelijke

in ontvangst nemen. Eija-Liisa Ahtila woont en

studie over te maken. We zouden het kunnen hebben over

werkt in Helsinki.

het gebrek aan onmiddellijke visualisatie, maar ook over de
zeer grote ‘immaterialiteit’ die ongetwijfeld heel wat verzamelaars afschrikt. Maar
voorlopig houden we het liefst zo concreet mogelijk en daarom nodigden we

Werk voor Contour: Where is Where?,
2008, 57’00“

de leden van The Art Society uit voor een bezoek aan ‘Contour’, de Mechelse
biënnale voor videokunst. De curator van de tentoonstelling stelde ons enkele

Where is Where? gaat over kolonialisme en

merkwaardige werken voor. Hopelijk was dit interessante bezoek voor velen

over de spanning en de verschillen tussen twee

onder u de aanleiding om de eigen a priori’s in vraag te stellen of, meer nog,

culturen. Uitgangspunt is een gebeurtenis die

zelf videokunst te beginnen verzamelen.

plaatsvond in Algerije aan het einde van de

< Bezoek onze site www.theartsociety.be >

jaren 1950, toen het land nog onder Franse
Blader verder door het nummer van The Art’Icle dat thans voor u ligt

heerschappij stond. Als een gevolg van en

en naast enkele raadgevingen om uw kunstwerken te beschermen

een reactie tegen de wreedheden waaraan

tegen de schadelijke invloed van het licht, vindt u onder meer een

de Franse bezetter zich schuldig maakte,

bijdrage over hedendaagse Turkse kunst. Ik hoop dat dit artikel

beroofden twee Algerijnse jongens een Franse

voor u een passende inleiding mag zijn op onze reis naar

vriend en leeftijdsgenoot van het leven. De

Istanbul eind deze maand. Maar, ik ben al lang genoeg

ﬁlm is op dit waargebeurde feit gebaseerd.

aan het woord. Veel leesplezier en Güle güle*!

Het verhaal draait rond drie hoofdpersonages:
de twee Arabische jongens die destijds de
moord pleegden en een hedendaagse Europese

Séverine Delen

dichteres, die tracht te begrijpen wat er toen

(* Turks voor ‘tot weerziens’)

precies gebeurde. Het incident wordt uit zijn
tijd gehaald en doorgespoeld naar vandaag. De
ﬁlm schommelt heen en weer tussen verleden
IN MEMORIAM

Het is onze droeve plicht u het overlijden te melden van Philippe Maertens op
5 augustus 2009. Philippe was een van onze leden van het eerste uur. Heel vaak
was hij een van de enthousiaste deelnemers aan onze activiteiten. Hij was zeer
sportief en het is bij het beoefenen van een van zijn favoriete sporten dat het
noodlot toesloeg. Zijn echtgenote Marie-Christine en zijn kinderen bieden wij
ons oprechte medeleven aan en wij wensen hen alle sterkte toe. Wij zullen ons
Philippe blijven herinneren als een spontane, warmhartige man. We prijzen ons
gelukkig dat we jarenlang eenzelfde passie voor de kunst hebben kunnen delen.

en heden, en vervlecht de twee verschillende
tijdsgewrichten waartoe de hoofdpersonages
behoren. Zodoende bevolken de protagonisten,
ondanks

de

verschillende

tijd,

hetzelfde

verhaal en dezelfde psychologische ruimte.
Het uitgangspunt van de ﬁlm mag dan al een
historische gebeurtenis zijn, de kern van het
verhaal is wat die gebeurtenis betekent voor de
situatie vandaag. De ﬁlm probeert de conﬂicten
tussen de westerse en de Arabische cultuur te

Persoonlijke tentoonstellingen (selectie)
• K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen - im Ständehaus, Düsseldorf, 2008
• Galerie Nationale du Jeu de Paume, Parijs, 2008
• Museum of Contemporary Art San Diego - MCASD Downtown, San Diego, 2007
• MoMA - Museum of Modern Art, New York, 2006
• Berkeley Art Museum and Paciﬁc Film Archive BAM/PFA, Berkeley, 2004
• De Appel, Amsterdam, 2003
• Kunsthalle Zürich, Zurich, 2002
• Tate Modern, London, 2002
• Museum of Contemporary Art Chicago - MCA Chicago, Chicago, 1999
• Rooseum Center for Contemporary Art, Malmö, 1994
kaderen in een groter tijdsperspectief. Where is

Groepstentoonstellingen (selectie)

Where? is misschien Ahtila’s meest ambitieuze

• 28a Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 2008

ﬁlm totnogtoe – een zeer complex werk, dat het

• Unidentiﬁed Emotions, Art Statements Gallery, Hong Kong, 2007

politieke en het persoonlijke, het ﬁlmische en het

• Time Past - Time Present, Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul, 2007

theatrale, verleden en heden, herinneringen uit

• Dreamlands Burn, Mucsarnok Kunsthalle, Budapest, 2006

de kindertijd en ervaringen van de volwassene

• 50 Jahre - Years documenta 1955 – 2005, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 2005

combineert en zo verschillende betekenislagen

• Always a little, 51st International Art Exhibition Venice Biennale, 2005

creëert

• Dream Extensions, SMAK Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent, 2004

met

betrekking

tot

herinnering,

geschiedenis, religie, cultuur, politiek en de

• 48th International Art Exhibition Venice Biennale, 1999

kloof tussen Oost en West. De ﬁlm laat op een

• Edstrandska Stiftelsens Konstnärsstipendiater 1998 / The Edstrand Foundation Art Prize

unieke artistieke manier zien hoe de geesten
van het verleden ook nu nog een rol spelen.

Rooseum Center for Contemporary Art, Malmö, 1998
• Stedelijk van AbbeMuseum, Eindhoven, 1996

Hij toont welke repercussies het spook van het
kolonialisme vandaag heeft en vertelt over de

Galerijen

historische en persoonlijke trauma’s die er de

Marian Goodman Gallery, 79 Rue du Temple, 75003 Parijs and 24 West 57th Street, New York

gevolgen van zijn.

www.mariangoodman.com.

Enkele prijzen
De prijs van het videowerk Where is Where? met installatiekost € 275.000
(exclusief btw). Er bestaan 6 edities.
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Veilingen
Er zijn nog geen veilingen geweest van videowerken.
Deze prijzen hebben alleen betrekking tot foto’s.
Laugh (aus Assistant), foto, 2000, € 4.500, Lempertz, Keulen, 2007
Scenographers Mind VII, foto, 2002, € 4.070, Phillips de Pury & Company, New York, 2007
Dog Bites Series, foto, 1992-1197, € 23.794, Phillips de Pury & Company, New York, 2005
Kirsi, foto, 2000, € 6.298, Phillips de Pury & Company, New York, 2005
Assitant Series-Laugh, foto, 2000, € 4.723, Phillips de Pury & Company, New York, 2005

Contour 2009, Eija-Liisa Ahtila (Finland, 1959), Where is Where?, 2008, HD installation for 6 projections with sound, written and directed by Eija-Liisa Ahtila, photo by Marja-Leena Hukkanen, courtesy of Marian
Goodman Gallery, © 2008 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy

Vincent Meessen: nieuw werk voor
Contour 2009
Meessen (België/VS, 1971) beschouwt betwistingen
van territorium als een belangrijk politiek
onderwerp in de postkoloniale tijd. Vertrekkend
vanuit een documentaire aanpak maakt hij
complexe, verknipte verhaallijnen waarin hij
het verleden vervreemdt en het heden in een
andere context plaatst. In zijn ﬁlms verkent
Meessen de conventies van het realisme door
het maken van “ervaringsdocumenten”. Tegelijk
overstijgt hij de grenzen tussen documentaire
en ﬁctie, illusie en realiteit. Meessens ﬁlms
waren al te zien op belangrijke internationale
ﬁlmfestivals

in

Europa,

waaronder

het

Oberhausen Kortﬁlmfestival, waar hij de Grote
Prijs van de Stad Oberhausen won (2006).
Datzelfde jaar won hij de prijs voor beste
Belgische kortﬁlm op het Courtisane Festival
in Gent en die voor Beste Internationale
Documentaire op het Entrevues Festival in
Belfort. Meessen werd geboren in 1971 in
Baltimore (VS), maar woont en werkt in Brussel.

Contour 2009, Vincent Meessen (Belgium/USA, 1971), Vita Nova, 2009, single channel video, colour, sound, 26’, co-produced by Contour
Mechelen vzw, with the support of the Flanders Audiovisual Fund (VAF), produced by Normal, courtesy Normal, Brussels

Werk voor Contour: Vita Nova, 2009, 26’00’’

verhalen in elkaar te puzzelen, met handelingen

autobiograﬁsche verhaal van een personage

die geïsoleerd zijn van hun oorspronkelijke

tot leven: een terugkeer naar Roland Barthes

tijd en plaats en waartussen elk chronologisch

door

verband zoek is. Puttend uit een veelheid van

Vita Nova wil de geest van de in 1980

media en archieven, gaande van 19de-eeuwse

overleden auteur uitdrijven. Barthes keert

gravures, over fotoarchieven uit het begin van

terug onder dezelfde naam, maar op een

de vorige eeuw en nieuwsreportages uit de

andere plaats en in een ander lichaam. Met deze

jaren 1950, tot hedendaagse video-opnamen,

ﬁlm brengt Meessen niet alleen verdrongen of

creëert Meessen een parallel en geüpdatet

opzijgeschoven verhalen onder de aandacht;

verhaal waarin een nieuw personage het

hij denkt ook na over het ﬁctieve element in de

4

de

schim

van

het

postkoloniale.

levenslicht ziet (Vita Nova), en met hem een

geschiedschrijving: aan de hand van de ﬁctie van

nieuw verhaal. De ﬁlm is dus deels herinnering,

het realisme en uiteenlopend archiefmateriaal

geschiedenis en ﬁctie, maar brengt ook het

werkt hij zijn eigen ‘feitelijke ﬁctie’ uit.

Contour 2009, Vincent Meessen (Belgium/USA, 1971), Vita Nova,
2009, produced by Normal, courtesy Normal, Brussels

Persoonlijke tentoonstellingen (selectie)
Het uitgangspunt voor Vincent Meessens Vita

• Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) (met Susanne Kriemann), Amsterdam, 2009

Nova is een voorpagina van het Franse blad

• Foreign Affairs, Egmontpaleis, Brussel (publieke aanbesteding), 2008

Paris-Match uit 1955. Daarop is een kindsoldaat

• Art Brussels, Brussel, 2007

te zien die een militaire groet brengt. Het

• STUK, Leuven, 2006

bijschrift luidt: “De Nachten van het Leger. De
kleine Diouf is uit Ouagadougou gekomen met

Groepstentoonstellingen (selectie)

zijn kameraden, kinderen die zijn grootgebracht

• A Thousand Places, Cinéma du Réel, Centre Pompidou/MK2 Beaubourg, Parijs, 2009

door het A.O.F.-leger, om het fantastische

• Cabinet Anciaux/Potential Estate, Brussels Biennial, Brussel, 2008

spektakel te openen dat het Franse leger

• LOOP video art fair & festival, Barcelona, 2008

deze week voorstelt in het Palais des Sports.”

• Rencontres Paris-Berlin-Madrid, Musée du Jeu de Paume, Parijs, 2007

Meessen gaat op zoek naar Diouf, de jongen

• Open Archive #01, Argos center for art & media, Brussel, 2007

op de foto. Hij werkt een gelaagd relaas uit dat

• e-ﬂux video rental, Lyon Biennial, 2007

het koloniale verleden verweeft met teksten van

• 53rd Oberhausen International Festival, Frankrijk, 2007

de ﬁlosoof Roland Barthes, die over de bewuste

• 21st EntreVues International ﬁlm festival, Belfort, Frankrijk, 2006

foto geschreven heeft, met historische feiten,

• Courtisane Film Festival, Gent, 2006

realiteit, de interpretatie van de kunstenaar
en verbeelding. Vita Nova gaat over de

Vertegenwoordigd door

afbeelding en het herschrijven van geschiedenis,

Normal vzw, Alsembergsesteenweg 820 B, 1180 Brussel, www.normal.be.

over weggeveegde verhalen en ook over
het speciﬁeke van een foto die meerdere

Enkele prijzen

interpretaties mogelijk maakt. Van Parijs tot

De prijs van Vita Nova bedraagt € 16.500 (excl. btw). Er zijn 5 kopieën.

Ouagadougou (Burkina Faso), over Bingerville
(de oude hoofdstad van Ivoorkust), wordt de

Veilingen

kijker uitgenodigd om de verschillende stukjes

Geen tot nu toe.

in dit gelaagde geheel van gebeurtenissen en

< À Propos >

Nazif Topcuoglu, Lamentations, 2007, digital C-print mounted on foam-board, 122,5 x 180,5 cm

Van biënnale tot veiling:
de bloeiende markt voor Turkse kunst
Het succes van de Biënnale van Istanbul 2009 herinnert nog maar eens aan de snelgroeiende markt
voor Turkse kunst. Naar aanleiding van onze reis naar Istanbul geven we u hier een overzicht van de
ontwikkelingen in de Turkse kunst en de rijkelijk late doorbraak op de internationale markt.
Door Dalya ISLAM, senior specialist bij Sotheby’s
15

Dat Istanbul kort na de succesvolle Biënnale

als promotor van hedendaagse kunstenaars, niet

alleen de originaliteit en de dynamiek van Turkse

van dit jaar in 2010 Culturele Hoofdstad van

alleen uit Turkije maar uit verschillende landen

kunst, maar werd ook algemeen beschouwd als

Europa wordt, is niet alleen een opwindend

waar ook ter wereld. De editie van 2009 zal wel

een test voor de internationale interesse voor

vooruitzicht maar ook een mooie bekroning van

voor altijd verbonden blijven met de zware en

moderne en hedendaagse kunst uit het land.

een ontwikkeling die in Turkije al een paar jaar

verwoestende overstromingen die het prachtige,

De veiling werd een groot succes en een aantal

aan de gang is. De vele activiteiten in de stad

historische Istanbul begin september teisterden.

werken bracht het dubbele op van de geschatte

naar aanleiding van deze indrukwekkende

Maar intussen blijkt de stad zich daarvan op een

verkoopprijs.

culturele manifestatie tonen aan dat Istanbul

verrassend veerkrachtige manier te herstellen

en zijn inwoners helemaal klaar zijn voor de

en kijken we gefascineerd naar het opvallende

uitdaging. De culturele infrastructuur wordt

optimisme en de grote vastberadenheid waarmee

uitgebreid om een groter publiek te bereiken.

de Biënnale 2009 ondanks alles doorgaat, en

Istanbul vormt een brug tussen twee continenten

naar de duidelijke omwenteling in de Turkse

en is al 3000 jaar lang een broedplaats van

kunstscene tijdens de voorbije jaren.

culturen, talen en religies. Nu krijgt het een echte
kans om zijn artistieke erfgoed te omarmen en

ArtTactic, dat de internationale kunstmarkt van

zich op te maken voor de toekomst.

heel dichtbij volgt, meldde in februari 2009 dat de
Turkse binnenlandse kunstmarkt in acht jaar tijd

De opening van de Biënnale van Istanbul 2009

vier keer groter was geworden: van 10,2 miljoen

vormt een goede gelegenheid om terug te blikken

dollar in 2000 tot 45,6 miljoen dollar in 2008. De

op de Eerste Internationale Tentoonstelling voor

gemiddelde veilingprijs steeg van 3.339 dollar

Hedendaagse Kunst (Istanbul, 1987). Sinds deze

naar 10.553 dollar (eind 2008), of een stijging

memorabele

overigens

tot 316% in 8 jaar tijd. En dat was nog vóór de

de eerste editie was van wat later de Biënnale

tentoonstelling,

die

allereerste veiling van Turkse Hedendaagse Kunst

zou worden, kende de Turkse kunstscene een

bij Sotheby’s in maart van dit jaar. Internationaal

enorme ontwikkeling, meer nog, er ging een

gezien gelden de prijzen voor Turkse kunst nog

sterke impuls van uit, zodat ze meer en meer

steeds als zeer aantrekkelijk in vergelijking met

haar stempel kon drukken op de internationale

de marktsegmenten die bij verzamelaars al beter

scene. De eerste Biënnale effende het pad voor

bekend zijn. De inspanningen van de Turkse

die grote veranderingen. Vandaag wordt de

galerijen, musea en curatoren om hun eigen

Biënnale van Istanbul beschouwd als een van de

nationale kunstenaars te promoten hebben

meest prestigieuze biënnales naast Venetië, São

natuurlijk sterk bijgedragen tot de erkenning en

Paolo en Sydney. Ze speelt een belangrijke rol

waardering. De veiling bij Sotheby’s toonde niet

Mubin Orhon, Untitled, 1961, olie op doek, 145,3 x 113,3 cm

Een belangrijk obstakel voor de modernisten was
de afwezigheid van een afzetmarkt voor avantgardekunst in Turkije. Tot die tijd was de staat de
grootste sponsor en beschermer van de kunsten
geweest. Tegelijkertijd manipuleerde de staat
de kunst en de kunstenaars om ze te kunnen
aanwenden voor binnenlandse propaganda.
Vanaf de jaren 1950 richtte de regering al haar
pijlen op de industrialisering van het land en werd
de overheidssteun voor kunstenaars stopgezet.
De kunstenaars hadden geen keuze: voortaan
moesten ze zichzelf promoten als ze hun werk
aan de handvol verzamelaars wilden verkopen.
In 1945 was het eenpartijtijdperk zo goed als
voorbij. De jonge Republiek evolueerde in de
richting van een meerpartijensysteem en het
land maakte een politiek en sociaal turbulente

Hale Tenger, Balloon Loan, 2005, 120 x 160 cm

periode door, die uiteindelijk leidde tot de drie

6

Alhoewel het land pas sinds kort beschikt

van het Ottomaanse Rijk wilde Europa en het

staatsgrepen in de Turkse geschiedenis (in 1960,

over een eigentijdse en volwaardige kunst-

Westen niet alleen bijbenen, maar het in alle

1971 en 1980). Hoewel die gebeurtenissen de

infrastructuur, kennen zowel de commerciële

opzichten overtreffen. Het was een houding die

totstandkoming van een echte kunstmarkt

als niet-commerciële initiatieven in de Turkse

zich in alle aspecten van het Turkse leven liet

vertraagden, hadden de heftige politieke en

kunstmarkt een spectaculaire groei. Invloedrijke

voelen, ook in hoe het land omging met kunst,

sociale problemen een interessante invloed

stichtingen op de binnenlandse kunstmarkt

het kunstonderwijs en de kunstproductie. De

op

dragen bij tot de groei van de Turkse kunstscene,

grondslagen van de hedendaagse Turkse kunst

nieuwe media en onderwerpen. Het werk van

zowel bedrijven als privépersonen steunen Turkse

waren dus vooruitstrevend, zelfs radicaal, en in

toonaangevende

kunstenaars en een aantal nieuwe kunstgalerijen,

elk geval verwesterd, met kunstenaars die actief

Karamustafa en Huseyin Alptekin keek evenzeer

zonder onderscheid jonger dan twee jaar,

aangemoedigd werden om les te volgen aan

naar het verleden als naar het heden. De

focussen op hedendaagse Turkse kunst en

Europese academies en in Europese ateliers, en

hedendaagse kunstpraktijk van de jaren 1990

leggen de basis voor een jongere, dynamischere

te werken in een westerse stijl.

werd dan weer gekenmerkt door interne

en minder conservatieve kunstscene. Terwijl

de

eigentijdse

experimenteerdrift

kunstenaars

zoals

met

Gulsun

politieke reﬂectie. De klemtoon verschoof van

Ankara zowat de thuishaven is voor verzamelaars

In de eerste helft van de twintigste eeuw drongen

verhalen naar statements en de verwijzingen

van modern werk uit de jaren 1940 en 1950,

impressionisme en kubisme in Turkije door. Dat

naar het rijke culturele en esthetische erfgoed

oefent

van Turkije verdwenen.

een

gebeurde onder leiding van kunstenaars zoals

sterke aantrekkingskracht uit op makers en

Istanbul

vandaag

overduidelijk

Zeki Kocamemi en Sabri Berkel, met hun vorm-

verzamelaars van hedendaagse kunst.

en kleurexperimenten. Tegen de jaren 1950 liet
ook het abstract expressionisme zich gelden,

De Turkse kunstscene is uniek. Het verhaal gaat

met Mübin Orhon, Albert Bitran, Abidin Dino

duizenden jaren terug in de tijd en begint bij de

en Fahrelnissa Zeid, die doeken produceerden

eerste beschavingen die zich in Centraal-Azië

met een gevoelige kleurenbalans en met de

en Anatolië vestigden. Eeuwenlang werd het

geladen en energieke penseelstreken die zo

land in de binnen- en buitenlandse kunstwereld

typisch waren voor de tachistische, in Parijs

geassocieerd met islamitische kunst. Terwijl het

opgeleide kunstenaars. Een voorbeeld daarvan

Ottomaanse Rijk eeuwenlang een inspiratiebron

is Fahrelnissa’s doek Le Minautore (circa 1958).

was voor kunstenaars van elders, haalde de
vroege moderne Turkse kunst haar inspiratie in

In het jaar 1968 deed zich een omwenteling voor

het Westen, vooral dan in Parijs, waar heel wat

in de Turkse politiek en in de Turkse kunst. Een

kunstenaars hadden gestudeerd of op reis waren

generatie afgestudeerden van de academies, met

geweest. Het kubisme, en later het abstract

kunstenaars als Mehmet Güleryüz, protesteerde

expressionisme, hadden een sterke invloed op

tegen het regime en had scherpe kritiek op de

de schilder- en beeldhouwkunst tot diep in de

positie van de mens in de Turkse samenleving. De

jaren 1950. Daarna kwam er een periode van

politieke instabiliteit en de chaos van de jaren 1970

subjectievere schilderkunst en kritiek op de

zorgden mee voor een belangrijke verandering

moderne kunst, wat leidde tot de creatie van

van de artistieke praktijk en de creatieve

conceptueel werk en politieke reﬂecties op de

productie in Turkije. Kunstenaars bevrijdden zich

(vooral Turkse) actualiteit.

van de beperkingen van de schilderkunst en
de internationale invloed van het modernisme,

De manier waarop Turkije in de vroege twintigste

en gingen hun eigen culturele realiteit en de

eeuw omging met de moderniteit was ronduit

verregaande veranderingen in de stedelijke

revolutionair; het regime dat in de plaats kwam

structuren, vooral in Istanbul, verkennen.

Fahrelnissa Zeid, Le Minautore, 1958, olie op doek, 145 x 89 cm

een gangbare vorm van vrijetijdsbesteding uit

Dit werk, wellicht een van haar meest geslaagde

die periode laat zien. De felgekleurde ballonnen

staande sculpturen, is zo geconcipieerd dat het

die verloren gaan in een grijsblauwe wereld

de toeschouwer zonder enige moeite bewust

vormen een zeer sterk beeld, een krachtig

maakt van het materiaal, de ruimte waarin het

symbool van de tijd. Huseyin Alptekins Hotel

bestaat en de ruimte die in het werk zelf vervat

October, uit de reeks Hotel Signs, bevat de

ligt. Nazif Topcuoglu, een van de opmerkelijkste

woorden Hotel Oktober in cyrillisch schrift. Het

fotografen van Turkije, toont dan weer de

werk verwijst naar de vergankelijke aard van de

invloed van Titiaan in zijn werk Lamentations.

internationale lower class, de ervaringen van

Huseyin Alptekin, Hotel October, 2006, lightbox, 64 x 114,2 x
12,5 cm

immigranten die de grenzen van Oost-Europa en

Naast

Turkije oversteken. Het is een wrang commentaar

hedendaagse kunst, doet het ook goed te zien

de

groeiende

vraag

naar

Turkse

op de reële werelden van de vluchteling en de

hoe het werk van moderne Turkse meesters zoals

migrant en de wetten van de samenleving die

Mübin Orhon een sterker internationaal proﬁel

hen dwingen tot een ondergronds bestaan.

heeft gekregen. Zijn Untitled was op de veiling
bij Sotheby’s in maart het duurste stuk, en het

Ondanks de vele veranderingen en ontwikke-

Niet alle onderwerpen draaien rond binnenlandse

was een ware belevenis om te zien hoe zijn werk

lingen begon de echte erkenning van de

thema’s – ook de globalisering, de positie

overging van de exclusief Turkse veiling naar

Turkse moderne en hedendaagse kunst pas in

van Turkije in de wereld en de EU nemen een

de Sotheby’s Contemporary Art Turkish Sale in

het voorbije decennium. Nieuwe instellingen

belangrijke plaats in. Deze onderwerpen zijn

maart 2009 en er een sterke prijs opleverde.

zoals Istanbul Modern (geopend in 2004) en

zowel universeel als sterk betrokken op Turkije

Intussen kijken we alvast uit naar een volgend

Santralistanbul (geopend in 2007) brengen

zelf. Maar wat misschien nog belangrijker is, is

contact met de Turkse kunstscene. In 2010

werken uit verschillende periodes van Turkijes

dat dat niet de enige onderwerpen zijn die Turkse

organiseert Sotheby’s immers opnieuw een

recentere

samen.

kunstenaars behandelen en dat hun werken

veiling van Turkse kunst, een zeer passende

Ze schetsen een beeld van de artistieke

bij de toeschouwer niet noodzakelijk het idee

erkenning van de Turkse culturele en artistieke

ontwikkelingen

jaren

oproepen ‘dit is Turks’. Seyhun Topuz, een van

rijkdom, van zowel vroeger als nu, naar

1950. Amper vijf jaar geleden werd de Turkse

de meest bijzondere beeldhouwsters van Turkije,

aanleiding van Istanbul Culturele Hoofdstad van

kunst nog beschouwd als louter decoratief.

weet in haar werk een harmonieus evenwicht te

Europa 2010.

Vandaag worden de grenzen verlegd door

creëren tussen design en constructie, elegantie

een jonge generatie kunstenaars, van wie

en aanwezigheid. Een mooi voorbeeld

velen afstudeerden aan Istanbuls Mimar Sinan

daarvan is Red VI, een sculptuur

Universiteit voor Schone Kunsten. Zij werken

van glasvezel uit 1989.

artistieke
in

geschiedenis
Turkije

sinds

de
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op grensverleggende wijze met verschillende
media – fotograﬁe, video en beeldhouwkunst –
en genieten steeds meer erkenning.
De artistieke productie in Turkije is vandaag
even complex en verscheiden als de steeds
veranderende context van het land. De nabijheid
van de oostelijke culturen, de gespannen
diplomatieke verhoudingen met het Zuiden en
de groeiende dialoog met het Westen – er wordt
nog steeds met Ankara onderhandeld over
Turkse toetreding tot de EU, en ondertussen laat
ook de Turkse kunstscene internationaal ﬂink
van zich horen – bieden een schat aan materiaal
dat ten volle wordt onderzocht en benut door
hedendaagse kunstenaars.
Sinds enkele jaren al maken Turkse kunstenaars
werken

met

een

sterke

sociaal-politieke

boodschap, met antwoorden en commentaar op
de handelswijze van de regering en het leger, op
binnenlandse aangelegenheden, op het trage
democratiseringsproces, op schendingen van de
mensenrechten, van de rechten van vrouwen
en homo’s en op de ongelijke verdeling van de
rijkdom. Het werk van Hale Tenger is wel vaker
politiek geladen. In Balloon Loan legt Tenger
de tijdgeest van een periode in de moderne
geschiedenis van Turkije vast met een foto die

Seyhun Topuz, Red VI, 1989,
114 x 125 x 110 cm, ﬁberglass

< Waardevolle adviezen >

De werking van het licht op uiterst gevoelige materialen veroorzaakt een onomkeerbare verkleuring.

Deskundig advies voor het beschermen en conserveren
van uw kunstwerken
Wij behandelen in deze rubriek verschillende aspecten van het beschermen en bewaren van
kunstwerken en trachten u daarover gepast advies te geven. In dit nummer gaan we nader in op de
gevaren van licht en wat die betekenen voor het bewaren van uw werken.
In een volgend nummer zullen we het hebben over de lijst. Vaak wordt gekozen voor heel
eenvoudige, alternatieve oplossingen, waarbij vaak uit het oog wordt verloren dat het materiaal
dat daarbij gebruikt wordt, wel eens voor problemen kan zorgen. Dankzij de raad van een expert
ontdekt u wat de beste plaats is voor uw kunstwerken, hoe ze zo goed mogelijk in de architectuur en
8

de inrichting van uw leefruimten geïntegreerd kunnen worden.
Door Philippe ENGLEBERT, adviseur conservatie van kunstvoorwerpen, Musée royal de Mariemont

1 Wat is licht?

uv- en IR-stralen blijft het licht schadelijk: het kan

controle houden en de duur van de blootstelling

Strikt genomen, slaat de term ‘licht’ op de

bijvoorbeeld aanleiding geven tot verkleuringen.

eraan – en dus de duur van het tentoonstellen -

elektromagnetische golven, met golﬂengtes

De kunstliefhebber heeft er dus alle belang bij

beperken. Het licht beantwoordt immers aan

tussen ongeveer 400 en 780 nanometer, die

het licht onder controle te houden.

twee regels: die van reciprociteit en van cumulatie.
Een voorwerp zal dezelfde schade oplopen

ons oog waarneemt. Bronnen van natuurlijk en
kunstmatig licht verspreiden echter niet alleen

De schadelijke gevolgen van blootstelling aan

wanneer het tien jaar lang zwak belicht wordt

zichtbare stralen, maar ook andere, nutteloze

het licht zijn onomkeerbaar en kunnen niet

als wanneer het tien keer heftiger belicht

en zelfs gevaarlijke stralingen, zoals infrarode

verholpen worden door restauratie. Een goede

wordt gedurende slechts één jaar. Volgens de

(IR) stralen, die sommige materialen laten

bewaring van uw kunstwerken vergt dus twee

regel van cumulatie zijn zes blootstellingen van

vervormen door een stijging van de temperatuur,

eenvoudige

tien minuten dan weer evenwaardig aan één

en ultraviolette (uv) stralen. Maar zelfs zonder

acties: de intensiteit of sterkte van het licht onder

maar

onlosmakelijk

verbonden

blootstelling van een uur.

VISIBLE LIGHT

RADIO WAVES

103

(1km)

MICRO WAVES

INFRARED
LIGHT

10-3

1

(1m)

(1mm)

ULTRAVIOLET
LIGHT

10-6

X-RAYS

10-9

(1μm)

(1nm)

μ=micro

n=nano

GAMMA
RAYS

10-12

(1pm)
p=pico

Length of wave (m)

Op deze jurk is de invloed van het licht zeer goed te zien.
De donkerste delen van de stof waren afgedekt, dus
beschermd tegen het licht en de werking ervan.

2 Verschillende lichtgevoeligheid van
materialen
De

materialen

waaruit

kunstwerken

zijn

vervaardigd, reageren niet alle op dezelfde
manier op de werking van het licht. Men kan
de volgende klassen onderscheiden:
- weinig gevoelig: stenen, metalen, keramiek,
email;
- gevoelig: verven, hout, ivoor;
- zeer gevoelig: gravures, foto’s;
- uiterst gevoelig: papier op basis van houtpulp,
veren, textiel.
Voor elk type materiaal werden nauwgezette,
niet te overschrijden belichtingsniveaus bepaald;
het is dus sterk aanbevolen raad in te winnen
bij een consulent. De voorbije jaren is de
belangstelling

voor

de

fotograﬁe

enorm

b. Kunstlicht

- wissel de kunstwerken af. Als de verzameling

toegenomen, waardoor foto’s voor steeds

Kunstlicht is in principe minder schadelijk dan

het toelaat, kunt u ervoor zorgen dat een

hogere bedragen getaxeerd en verhandeld

daglicht. Toch moet men ook daar voor de

kwetsbaar werk hoogstens drie maanden

worden. Er zijn belichtingsdrempels (de totale

meest geschikte lichtbron kiezen en de duur

per jaar uithangt bij een zwakke belichting

hoeveelheid licht die een werk mag krijgen)

van de blootstelling aan het licht beperken.

(maximum 50 lux).

uitgewerkt die nauw verband houden met het
gevolgde afdrukprocedé. Wie een foto koopt,

De meest geschikte lichtbron kiezen. De beste

5 Wat is een goede plaats voor de werken?

doet er dus goed aan ook te informeren naar de

en makkelijkst te realiseren verlichtingstypes

Over het algemeen wordt aangeraden de

manier waarop die is afgedrukt.

voor een privécollectie zijn:

gevoelige werken (textielinstallaties, foto’s,

- halogeenlicht, waarbij het type uv-straling

graﬁsche kunst …) uit de buurt van daglicht

3 Hoe houdt u het licht onder controle?

dat

sterk

te houden en dus niet tegenover een raam te

Voor kunstwerken betekent het licht onder

afhankelijk is van het type spot. U dient zich

etaleren. Het is zinvol om de beste plaatsen voor

controle houden:

dus goed te informeren;

de werken te selecteren, rekening houdend

geproduceerd

wordt

evenwel

- de zichtbare straling beperken. Vermijd elke

- ledverlichting: een zuinige lichtbron in volle

met hun lichtgevoeligheid (zie Verschillende

overmatige belichting en laat daglicht niet

technologische ontwikkeling. Ledverlichting

lichtgevoeligheid van materialen): van de meest

onnodig binnen;

produceert geen uv-straling en bijna geen

lichtbestendige (metaal, steen), die vrij goed

warmte.

daglicht ‘verdragen’, tot de meest kwetsbare, die

- de uv-straling uitschakelen;
- de IR-straling beperken.

men een plaats moet geven op een noordelijke
De belichtingsduur beperken. Er zijn verschillende

4 Twee soorten licht

manieren om dit te doen:

Er zijn twee soorten licht: natuurlijk licht en

- vermijd een te intense plaatselijke verlichting;

kunstlicht.

- gebruik een geautomatiseerd regelsysteem

muur of uitsluitend onder kunstlicht.

dat de belichting geregeld onderbreekt;
a. Natuurlijk licht
Zelfs geﬁlterd door een ruit, blijft de mooiste
soort licht – het daglicht – de gevaarlijkste. Het
is daarom aan te raden om:
- de muren te schilderen met een witte verf

Advies
Meten van de intensiteit

die titaandioxide bevat en de uv-stralen

Om na te gaan of de belichting van de werken past bij de betreffende materialen, gebruikt u

absorbeert, wat de weerkaatsing van het

het best een foto-elektrische cel of een luxmeter. Desgevallend kunt u die huren bij La Route du

daglicht bevordert;

Papier, Mimosalaan 83, 1150 Brussel, 02 733 53 57, laroutedupapier@skynet.be.

- de ramen te voorzien van luiken, stores en/of
gordijnen die u overdag of wanneer u afwezig

Permanente monitoring

bent, dicht houdt;

Met de dosimeter LightCheck (Atlantis) kunt u het licht dat op een werk valt blijvend

- ﬁlters of folies op de ruiten aanbrengen,
want de klassieke beglazing laat bepaalde
uv-stralen door.

controleren. Dosimeter LightCheck Atlantis, www.atlantis-france.com/, rubriek: conservationenvironnement.
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< The Art Society >

Enkele biënnales
11e Internationale Biënnale van Istanbul
Van 12 september tot 8 november 2009
Thema: What Keeps Mankind Alive?
Curator: Bige Orer
www.iksv.org
10e Biënnale van Lyon
Van 16 september 2009 tot 3 januari 2010
Thema: Le spectacle du quotidien
Curator: Hou Hanru
www.biennale-de-lyon.org

Binnenkort, met The Art Society
The Art Society biedt u een programma waarin het accent steeds vaker ligt op exclusieve bezoeken
aan schitterende collecties, die moeilijk of zelfs helemaal niet toegankelijk zijn voor het grote

10e Internationale Triënnale van Baltische kunst
Vilnius, Litouwen
Van 25 september tot 11 november 2009
Curatoren: Ann Demeester en Kestutis Kuizinas
www.cac.lt

publiek, en op kunstenaarsateliers. Ziehier een overzicht van de evenementen voor dit seizoen …
Data onder voorbehoud.
Van donderdag 22 tot zaterdag 24 oktober 2009. Reis naar Istanbul. Bezoek aan de 11e Biënnale

Enkele beurzen

van Istanbul die beschouwd kan worden als een van de meest prestigieuze biënnales en aan

Frieze Art Fair
Londen, van 14 tot 18 oktober 2009
www.friezeartfair.com

diverse privéverzamelingen (Sabanci Museum, Elgiz Museum for Contemporary Art). We brengen
eveneens een bezoekje aan de voornaamste musea en kunstcentra: Istanbul Modern, het museum
voor moderne en hedendaagse kunst en Santral Istanbul, een nieuw hedendaags kunstcentrum in

Fiac
Parijs, van 21 tot 25 oktober 2009
www.ﬁacparis.com

een voormalige elektriciteitscentrale. En uiteraard bezoeken we ook de belangrijkste hedendaagse
kunstgaleries van deze mythische stad.

Art Fair 21
Keulen, van 29 oktober tot 1 november 2009
www.art-fair.de

Zondag 15 november 2009. Parcours kunstenaarsateliers langs het Kanaal in Brussel, samen met
Komplot, een collectief van curatoren met als doel het voeren van een onderzoek naar nieuwe
tentoonstellingsvormen en een uitwisselingsplatform tussen kunstenaars.

Paris Photo
Parijs, van 19 tot 22 november 2009
www.parisphoto.fr

Donderdag 10 december 2009. Bezoek aan een bedrijfs- en een privécollectie: een artistieke en
architecturale ontdekking.

Contemporary Istanbul
Istanbul, van 3 tot 6 december 2009
www.contemporaryistanbul.com

Januari 2010. Bezoek aan kunstenaarsateliers in Gent of Antwerpen.
Februari 2010. Onze partner Sotheby’s brengt ons naar London voor een bezoek aan een

Art Basel Miami Beach
Miami, van 3 tot 12 december 2009
www.artbasel.com

privécollectie, een kunstenaarsatelier en een rondleiding van de tentoonstelling rond de
‘Contemporary Art Sales” van februari.
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Donderdag 22 april 2010. 28e hedendaagse kunstbeurs Artbrussels. Bij deze gelegenheid organiseren
wij een debat met museumdirecteurs, kunstcritici, verzamelaars en kunstenaars. In combinatie met
het bezoek in Preview aan de art fair.
Mei 2010. Dagje in Leuven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe museum M.
Juni 2010. Bezoek aan een privécollectie.
We houden u uiteraard op de hoogte van de concrete afspraken in verband met de diverse
activiteiten.
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1

Ann Veronica Janssens, Orange and Sea Blue, 2006,
Foto Dimitri Riemis, courtesy Micheline Szwajcer

2

Andro Wekua, My Bike and Your Swamp, 2008, Hallen, Haarlem.
courtesy Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Gladstone Gallery, New York

Woensdag 24 en dinsdag 30 maart 2010. Bezoeken aan privécollecties, bij verscheidene leden van
The Art Society.
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3

Chi Peng, Sprinting Forward-2, 2004, Foto, 120 x 152 cm

4

RongRong & Inri, Untitled, 2008, Beijing, n°25, 138 x 147 cm, gelatin
silver print

5

Oliviero Toscani, Suorae Prete, 2008

6

Yang Zhenzhong, On the Pillow, 2000, Foto Muhka 2009

7

Yang Fudong, Forest Diary, 2000, collectie Muhka

8

Nick Ervinck, GNI-RI, januari 2009, SMAK

9

Bill Viola, Greetings, 1995, video- en geluidsinstallatie,
beeld 282 x 241,3 cm, ed. 5/5, De Pont Stichting

10 Jenny Holzer, Monument, 2008, Installation LED, Foto Vassilij Gureev
© 2009 Jenny Holzer, ProLitteris, Zürich, ARS New York
11 John Baldessari, God Nose, 1965, privé-collectie,
© John Baldessari, Foto courtesy Baldessari Studio

< Selectie … >
Binnenkort ... in België en omgeving
In Brussel stelt het Wiels tot 6 december 2009 de

van een uitgebreid archief van digitale vormen en beelden. Een aantal van deze

tentoonstelling Serendipity van Ann Veronica Janssens

digitale «schetsen» kunnen leiden tot de creatie van monumentale sculpturale

voor. In haar werk onderzoekt ze het ongrijpbare.

vormen, gemaakt van geschilderd gips, polyester en hout. Een van de centrale

Toch probeert ze veeleer te experimenteren met de

vragen die Nick Ervinck zich in zijn kunstbeoefening lijkt te stellen, is die van de

verschillende vormen en verschijningen van het ongrijpbare

ogenschijnlijke inwisselbaarheid tussen virtueel en reëel beeld, en dat toegespitst

dan het werkelijk vast te houden. Haar werk is gebaseerd

op de verhouding «in situ» tussen sculptuur en ruimte. (www.smak.be).

op de zintuiglijke ervaring en op het samenkomen van het
lichaam en de ruimte. Ze gebruikt licht, kleur en geluid als tastbare

In het najaar van 2009 realiseert het Museum Dhondt-Dhaenens een ambitieus

materialen voor haar experimenten rond de perceptie van ruimte

tentoonstellingsproject met drie kunstenaars die internationale erkenning

en beweging. De bezoeker – die ze desoriënteert/verwart door de

genieten: Robert Gober, Julião Sarmento & Luc Tuymans. De tentoonstelling

wijziging/deconstructie van de bekende ruimte – wordt geïntegreerd in

Absence is the Highest Form of Presence was het laatste en onvoltooide project van

haar installaties. Ze spreekt alle zintuigen aan om het immateriële zichtbaar

de in 2003 overleden curator Michael Tarantino. Het verenigt de twee grote passies

en tastbaar te maken. De meeste sculpturen zijn niet te fotograferen ...

van een van de beste curatoren van zijn generatie, namelijk ﬁlm en beeldende

maar moet je ervaren. Van 24 oktober tot 3 januari 2010 biedt het Wiels ook

kunst. Oud en nieuw werk worden samengebracht in een tentoonstelling die ﬁlm,

plaats aan een tentoonstelling over het oeuvre van Andro Wekua. Zijn werk is

schilderkunst en sculpturale installaties verenigt. Te bekijken van 4 oktober tot

een suggestieve mix van tekeningen, schilderijen, collages en beeldhouwwerken.

29 november 2009 (www.museumdd.be).

Wekua plaatst zijn visuele universum in een no man’s land, ergens tussen oost en
west, tussen esthetische nauwkeurigheid en improvisatie. Hij weerspiegelt zowel

In Parijs kunt u van 14 oktober tot 18 januari 2010 in het Centre Pompidou terecht

de melancholie van een kindertijd in een postcommunistisch land als het gevoel

voor een eerste persoonlijke tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar

van een tragische geschiedenis en hij verkent de polysemie van de beelden, de

Jim Hodges. Deze in 1957 geboren kunstenaar geniet veel erkenning op de

media en de symbolen van zijn generatie (www.wiels.org).

Amerikaanse kunstscene en stelt hier een zestigtal werken voor. Sinds het einde
van de jaren 1980 ontwikkelt hij een radicaal en origineel werk waarin tekeningen

In het kader van Europalia China zal het Paleis voor Schone Kunsten Chinees

alomtegenwoordig zijn. Zijn werk gaat over breekbaarheid, tijdelijkheid, liefde

kleuren. Enerzijds denken de kunstenaars Ai Weiwei en Luc Tuymans van

en dood en maakt gebruik van de woordenschat van de natuur, waarop het

18 oktober tot 10 januari 2010 voor de grote hedendaagse tentoonstelling

geïnspireerd is. Het resultaat is eenvoudig, mooi en expressief. Het werk van Hodges

The State of Things na over het volgende thema: Met de intrede van kunst om

zit boordevol contrasten, soms is het minimalistisch door de soberheid van de

de kunst dacht men een tijdje dat kunstbeoefening aan de alledaagsheid van

stukken, soms barok door de weelderigheid. De Amerikaanse kunstenaar verkent

de maatschappij kon ontsnappen. Maar is kunst niet altijd de weerspiegeling

zowel bescheiden materialen zoals papier, gekleurde noppen en stoffen bloemen

en de samenvatting van de maatschappij? Aan de hand van een weloverwogen

als meer gesoﬁsticeerde materialen zoals bladgoud. Zijn werk is geïnspireerd op de

selectie van eigentijdse kunstwerken van Chinese en Belgische kunstenaars voeren

natuur en de literatuur maar ook op de spiritualiteit en combineert de materialen

de curatoren het faustische pact op tussen de kunstenaar en de kunstmarkt,

met een uitermate precisiewerk van collage, naaien, assembleren en decouperen

de creatie en de marketing. Anderzijds kunt u, ook in het Paleis voor Schone

(www.centrepompidou.fr).

Kunsten, van 18 oktober tot 24 januari 2010 terecht voor de hedendaagse Chinese
fototentoonstelling Still Life of stilleven. Niet een stilleven dat verlamt door een

In het Nederlandse Tilburg stelt de De Pont Stichting Bill Viola (°New York,

totale kunstmatigheid, maar een stilleven dat zich laat temmen als een meditatieve

1951) voor. Bill Viola wordt internationaal erkend als een van de belangrijkste

voorstelling van de Chinese realiteit van vandaag: minimalistische doeken

kunstenaars van onze tijd. Hij speelde een beslissende rol in het tot stand komen

van Mo Yi, rurale landschappen van Xiong Wenyun, gevoelige lichamen van

van de videokunst als een vitale vorm van hedendaagse kunst en zodoende ook

RongRong & Inri … Honderd blijvende beelden van een miljard vluchtige en

van haar expansie in termen van technologie, inhoud en historisch belang. Twee

geluidloze levens te midden van een gigantische maalstroom (www.bozar.be).

permanente werken van het museum De Pont vormen vandaag het uitgangspunt
voor de tentoonstelling van dertien stukken, die door de aard van het onderwerp

Van 24 september tot 22 november heeft in de Botanique een fototentoonstelling

de titel Intimate Work kreeg. Elk werk wordt tentoongesteld in een van de

plaats met als titel Controverses. Sinds haar uitvinding is de fotograﬁe het voorwerp

karakteristieke wolhokken van het museum zodat de intieme aspecten van deze

geweest van talloze controverses en opzienbarende processen. Als symbool van

videoﬁlms optimaal kunnen worden beleefd (www.depont.nl).

vrije meningsuiting en individuele rechten, maar ook van macht en geld, wordt de
fotograﬁe regelmatig geconfronteerd met de autoriteiten, censuur of manipulatie.

In Londen staat in Tate Modern van 13 oktober tot 10 januari 2010 John Baldessari

Ze veroorzaakte vurige debatten, die vaak voor de rechtbanken eindigden. Grote

centraal in de tentoonstelling Pure Beauty. Deze pionier van de conceptuele kunst

namen worden hier voorgesteld naast anonieme of minder bekende fotografen,

in de jaren 1960 – met zijn tekst- en beeldschilderijen – schokte de artistieke wereld

die echter allemaal de ethische of juridische afschuw opwekten van het op een

toen hij in een krant aankondigde dat hij alle kunstwerken die hij tussen 1953 en

bepaald moment heersende gedachtegoed. Ze helpen ons beter te begrijpen

1966 gemaakt had, wilde vernietigen. Vervolgens focuste hij zich op fotograﬁsch

hoe maatschappijen en culturen tegen de beelden van hun tijd aankijken

werk waarin hij vaak stilstaande beelden integreerde evenals afgedankt materiaal

(www.botanique.be).

op basis waarvan hij zijn beroemde fotocomposities creëerde. Baldessari was avantgardist en door zijn onderwijs voedde en beïnvloedde hij generaties kunstenaars

Ook in het kader van Europalia China toont het MuHKA in Antwerpen een

zoals Cindy Sherman, David Salle en Barbara Kruger (www.tate.org.uk/britain).

sleuteltentoonstelling in de ontwikkeling van de Chinese hedendaagse kunst.
Useful Life laat foto’s, videowerk en installaties zien van drie internationaal

In Zwitserland tot slot wijdt de Fondation Beyeler een tentoonstelling aan het werk

toonaangevende Chinese kunstenaars: Xu Zhen, Yang Fudong en Yang Zhenzhong.

van de Amerikaanse Jenny Holzer. De tentoonstelling omvat teksten die Jenny Holzer

Tijdens de Biënnale van Shanghai in 2000 kregen deze kunstenaars voor het eerst

redigeerde vanaf eind jaren 1970 en belangrijke objecten uit de verschillende fases

hoop op meer openheid vanwege de overheid. Met de aankoop en presentatie van

van haar werk vanaf begin jaren 1980. Ze focust op de recente realisaties waarvan

Useful Life wil het MuHKA dit cruciale moment centraal stellen (www.muhka.be).

sommige voor de allereerste keer in Europa getoond worden. Er zijn schilderijen
en sculpturen te zien, evenals haar bekende led-installaties. Die halen veel kracht

In Gent kunt u in het S.M.A.K. tot 22 november 2009 naar Nick Ervinck (°1981,

uit de combinatie van grandioze effecten en indrukwekkende teksten die tot de

Roeselare). Deze kunstenaar verkent de interacties tussen verschillende media

poëzie, de sociale kritiek en de politiek behoren. Van 1 november tot 24 januari 2010

zoals virtuele animatie, handgemaakte sculpturen en installaties, prints, video

(www.beyeler.com).

en digitale tekeningen. Als basis voor de creatie van zijn werk maakt hij gebruik

< Toetredingsvoorwaarden tot The Art Society zie keerzijde >
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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.

