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Vullen kunst 
en architectuur 
elkaar op natuurlijke 
wijze aan? Ons recente 
bezoek aan de kantoren van het 
bouwbedrijf Vanhaerents zette me aan 
daarover te reflecteren. Uit de bijdrage 
van Pierre Lhoas in dit nummer – Kunst en 
Architectuur: naar een reïntegratie – blijkt dat dat 
niet steeds het geval is. Vanaf de tweede helft van  
de twintigste eeuw groeiden beide zelfs uit elkaar. 

Ontkennen we het evenwel niet: Kunst en Architectuur 
beïnvloeden elkaar ook vandaag nog wederzijds, maar toch zijn 
projecten waarin beide echt met elkaar samenwerken, elkaar echt 
aanvullen, uitermate zeldzaam. Ter verduidelijking van zijn standpunt 
heeft de auteur het over twee soorten architecten. De eersten, 
ongetwijfeld de meest vernieuwende en de meest creatieve, zijn actief 
in het grensgebied van de kunst en bouwen echte sculpturen. De tweede 
groep neemt precies de tegengestelde houding aan. Zij stelt zich geheel en 
al ten dienste van de kunst, door zichzelf weg te cijferen, door onzichtbaar 
te worden. Waar de eerste groep wil rivaliseren met de kunst, onderwerpt de 
tweede zich eraan. Maar in beide gevallen springt de totale afwezigheid van 
overleg en dialoog in het oog. 

Kijken we ook even naar de derde weg, die van de interdisciplinariteit die zo 
bepalend was voor onze geschiedenis. De Italiaanse schilders en beeldhouwers 

van het quattrocento waren immers ook architect. En 
denken we ook maar eens aan de barokarchitectuur in Rome 
en Wenen waar de zuilen overgaan in geschilderde wolken 
en vandaar in de plafondfresco’s. Lezen we er bovendien 
nog eens het Bauhaus-manifest van Walter Gropius op na:  
“Laten we gezamenlijk een nieuwe gilde van handwerkslieden 
wensen, bedenken en scheppen, de gilde van de toekomst waarin 
alles één zal zijn: architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst.” 
Ja maar … Het samengaan van de verschillende kunsten ruikt dat 
niet een beetje naar de ‘Totaalkunst’ of naar het Gesamtkunstwerk 
van de negentiende-eeuwse Duitse romantiek dat gerecupereerd 
werd door die mislukte schilder met het kleine snorretje? En week  

de interdisciplinariteit zoals het Bauhaus en de Russische constructivisten die voor ogen 
hadden niet van zijn oorspronkelijke doel af onder druk van het bolsjevistische regime? 

Als gevolg van deze recuperatie werden Totaalkunst en totalitarisme vaak in één adem 
genoemd. Iedereen ging zich dus toeleggen op zijn eigen discipline en slechts weinig 
kunstenaars zochten naar dialoog, naar contacten met andere domeinen van het 
artistieke bedrijf (met uitzondering van de dans). Om tot een totaalkunst te komen moet  
er echter ook een gemeenschappelijke grondstroom zijn. Sinds de jaren vijftig van de  
vorige eeuw is de ideologische grondstroom in het Westen die van het individualisme. 
Typisch voor ons denken is het afwijzen van ideologie, maar we realiseren ons  
doorgaans niet dat de schrik voor en het afwijzen van ideologieën al een ideologie  
op zich is. Zeer veel hedendaagse kunstenaars – zowel architecten als plastische 
kunstenaars – zijn echte individualisten, zijn uitsluitend met zichzelf en hun eigen 
projecten bezig en voelen de noodzaak niet om in dialoog te treden met collega’s 
en gelijkgezinden … 

Haaks op deze eigentijdse mode vormt de intieme en individuele fragiliteit 
die elke kunstenaar aan zijn tijdgenoten wil laten zien, de drijfveer voor 
het verwerven van kunstwerken voor de ING Collectie. In een indringend 
artikel verdedigt Anne Petre met passie en overtuiging het gevoerde 
acquisitiebeleid. Een selectie van de collectie is thans te zien in Kortrijk. 
De kunstwerken zijn stuk voor stuk intieme gevoelswerelden die 
zich openstellen voor de rijkdom en complexiteit van de menselijke 
samenleving. Binnenkort kunt u er samen met ons van genieten. 

Verder in dit nummer van Art’Icle geven onze specialisten 
u raad over het inlijsten om zo uw kunstwerken beter 
te beschermen. En tot slot van dit editoriaal wil ik u, 
in persoonlijke naam en in naam van mijn collega 
Patricia, het allerbeste toewensen voor een 
schitterend 2010. Mogen het twaalf maanden 
worden vol nieuwe ontdekkingen, 
twaalf maanden vol bewondering 
en verwondering. Ik wens het u 
van ganser harte.

Kunst	en	architectuur:		
naar	een	reïntegratie

Onlangs bezochten we de kantoren van het 

bouwbedrijf Vanhaerents in Torhout. Het 

personeel werkt er in eigentijdse, resoluut 

vernieuwende architectuur en wordt er dag-

dagelijks geconfronteerd met kunstwerken 

die perfect in de omgeving geïntegreerd zijn. 

Het bezoek zette ons aan om na te denken  

over het samengaan van kunst en architectuur. 

Tot voor kort gingen we ervan uit dat het veelal 

om een perfecte symbiose ging. Terecht? In 

ieder geval delen kunst en architectuur een 

lange gemeenschappelijke geschiedenis, soms 

gebaseerd op een intense wisselwerking, soms 

gekenmerkt door een zekere verwijdering, maar 

nooit zonder wederzijds respect. We zijn 

benieuwd naar de mening van een specialist ter 

zake.

Door Pierre LHOAS,

partner bij Lhoas & Lhoas Architecten

Elke  studie  over  de  manier  waarop  kunst  en 

architectuur  zich  tegenover  elkaar  verhouden, 

of  in  eerste  instantie  over  de  relatie  tussen 

tentoonstellingsruimtes  en  kunstwerken  (we 

hebben  het  uitsluitend  over  plastische  kunst, 

niet  over  muziek,  theater,  opera,  literatuur  of 

poëzie  …)  wordt  al  meteen  geconfronteerd 

met  twee  belangrijke  gemeenplaatsen.  Nadat 

die  ontzenuwd  zijn,  zal  worden  onderzocht 

hoe  de  integratie  van  kunst  en  architectuur 

geoptimaliseerd  kan  worden.  Niet  alleen 

specifieke  tentoonstellingsruimtes  komen  aan 

bod,  maar  ook  openbare  gebouwen  en 

privéwoningen, waar het tonen van kunst zeker 

niet de eerste of belangrijkste functie is.

De  eerste  gemeenplaats  –  men  zou  ze  het 

‘Guggenheim-effect’ kunnen noemen (het museum 

van  Frank  Lloyd  Wright  in  New  York  gaf  al 

aanleiding tot die opvatting en dat van Bilbao 

heeft  het  nog  versterkt)  –  luidt:  ‘architectuur 

doodt de kunst’. Een zeer zichtbare, nadrukkelijk 

aanwezige,  erg  expressieve  architectuur  zou 

het  moeilijk,  zo  niet  onmogelijk  maken 

kunstwerken  op  de  juiste  manier  tentoon  te 

stellen  en  te  interpreteren.  Het  idee  van  een 

rivaliteit  tussen  architectuur  en  kunst,  of  zelfs 
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<	Retrospectieve	>

Mönchengladbach Abteiberg 

Museum, interieur, 1972-

1982, architect: Hans Hollein

Tentoonstelling  Art of This Century Gallery, New York, 1942, 

architect: Frederick Kiesler, © 2006 Austrian F. and L. Kiesler Private Foundation

Séverine Delen
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van een ruimtelijke vervuiling, is relatief recent 

en ronduit karikaturaal.

In oude of minder recente museumgebouwen –  

of  het  nu  gaat  om  klassieke  of  barokke 

architectuur  of  om  constructies  uit  de  vroege 

twintigste  eeuw  –  is  van  een  dergelijke 

tegenstelling  nimmer  sprake.  Het  Museum 

Kröller Müller, het Victoria & Albert Museum, het  

Museum voor Moderne Kunst in Tokio, het Whitney 

Museum  …  zijn  daar  sprekende  voorbeelden 

van. Dichter  in de tijd geldt hetzelfde voor twee 

belangrijke  museumcomplexen  ontworpen  door 

Hans  Hollein,  meer  bepaald  het  museum  van 

Mönchengladbach en dat van Frankfurt. Telkens 

gaat  het  om  sterke  architectuur,  ruimtelijk 

complex en getuigend van een gedurfde stijl en 

visie, met  tentoonstellingsruimtes van bijzonder 

hoge kwaliteit, die noch volkomen neutraal zijn, 

noch de aandacht voor zichzelf opeisen.

Een  tweede  gemeenplaats  of  vooroordeel  is 

moeilijker  te  weerleggen  dan  de  eerste,  maar 

houdt er wel rechtstreeks verband mee. Volgens 

die  opvatting  zou  alleen  een  onzichtbare 

architectuur  geschikt  zijn  om  kunstwerken  in 

tentoon te stellen. Centraal staat de illusie van de 

‘white cube’ (of zwarte doos), of van de neutrale 

industriële architectuur, de primaire architectuur 

als het ware, waarvoor geen architect nodig is: 

ruimtes  bestaande  uit  witte  muren,  betonnen 

vloeren en verlicht met neonlampen. Industriële 

ruimtes,  opgevat  als  blokkendozen  –  wit  of 

zwart geschilderd naargelang de  vereisten  van 

de kunstwerken – zonder enige vorm van decor 

zouden  de  beste  tentoonstellingsruimtes  zijn 

omdat  ze  de  architectuur  onzichtbaar  maken 

ten voordele van het kunstwerk. Wel neen, dat 

is  slechts  bedrieglijke  schijn.  Volledig  neutrale 

architectuur  bestaat  gewoonweg  niet.  De 

zogenaamde industriële esthetiek is niet alleen 

al  gedateerd,  bovendien  bevat  ook  zij  een 

boodschap. Ontstaan  in New York omwille van 

economische  redenen,  straalt  ze  koude  uit, 

gebrek aan verbeelding en bovendien heeft ze 

een zeker reactionair aspect.

Het  moet  inderdaad  gezegd  dat  musea  en  

galeries  vaak  schrik  lijken  te  hebben  van 

architectuur, althans van de esthetische, artistieke 

dimensie ervan. Architectuur wordt vaak herleid 

tot  iets  louter  technisch.  Architectuur  met 

plastische  en  ruimtelijke  ambities  lijkt  uit  den 

boze.  Ze  is  maar  aanvaardbaar  als  ze  anoniem 

of zelfs onbestaande  is. Op die manier kan ook 

niet  worden  nagedacht  over  de  ruimtelijkheid, 

kunnen geen keuzes worden gemaakt, kan geen 

persoonlijke toets worden toegevoegd. 

Deze  opvatting  is  al  bij  al  vrij  recent  en  zal 

ongetwijfeld  van  voorbijgaande  aard  zijn. 

Inderdaad, lang niet altijd was men van mening dat 

de beste voorwaarden om een kunstwerk te tonen 

een neutraal kader of een lege muur waren. Denken 

we  maar  aan  de  realisaties  van  Friedrich  Kiesler  

en El Lissitsky of aan de eerste tentoonstellingen 

van de suprematisten. De kunstwerken werden op 

zeer verschillende, verfrissende, vrije, atypische … 

en  vooral  efficiënte  manier  tentoongesteld.  Er 

zijn  nog  andere  voorbeelden,  waaronder  de 

ingrepen en  renovaties  van Carlo  Scarpa, onder 

meer aan het Castelvecchio in Verona.

Een  open,  geëngageerde  en  weloverwogen 

architectuur  kan  op  boeiende  wijze  met 

kunstwerken  in  dialoog  treden.  Trouwens, 

een  van  de  vele  aspecten  bij  het  opzetten  van 

een  tentoonstelling  van  kunstwerken  is  de 

architecturale  omkadering  van  het  geheel.  De 

architectuur  leeft  als  discipline  niet  in  conflict 

of  in  rivaliteit  met  de  andere  kunsten.  Kunst 

kan  de  architectuur  ten  goede  komen,  precies 

zoals  de  architectuur  –  maar  uiteraard  niet  de 

architectuur alleen – de kunstenaar en de kunst 

kan  ondersteunen.  De  verschillende  artistieke 

disciplines  liggen  vaak  heel  dicht  bij  elkaar.  Ze 

hoeven  elkaar  niet  tegen  te  werken,  bevreesd 

te  zijn  voor  elkaar,  maar  kunnen  veel  beter 

samenwerken.

Als we nu zien hoe sommige kunstenaars er wel in 

slagen van de architectuur gebruik te maken, dan 

kunnen we het zogenaamde ‘white cube’-model 

en het  vrij  algemene gebrek  aan  interesse  voor 

de  architectuur  alleen  maar  betreuren.  Denken 

we maar aan de tentoonstelling van Urs Fischer en  

Gavin Brown Who’s Afraid of Jasper Johns? in de 

galerie Tony  Shafrazi  in  New  York,  aan  sommige 

werken van Felix Schramm, aan de tentoonstelling 

van  Philippe  Parreno  in  Beaubourg  8 juni – 

7 september 2009 (die  het  originele  concept  van 

het gebouw in ere herstelde: open op de stad en 

dynamisch), aan het werk van Dominique Gonzalez 

Foerster in de Singel in Antwerpen, of aan dat van 

Gregor Schneider … 

De goede verstandhouding tussen de verschillende 

disciplines leek lange tijd een vast gegeven. Thans 

is dat niet meer vanzelfsprekend. Maar misschien 

is het wel tijd om die symbiose te herstellen. De 

relatie tussen architectuur en kunst, geïntegreerd 

in een gezamenlijk project, kan daar op perfecte 

wijze uitdrukking aan geven. Enthousiasmerende 

voorbeelden  genoeg  in  het  verleden:  Van  de 

Velde,  Bauhaus,  William  Morris,  Josef  Hoffman, 

maar  ook  de  barokarchitectuur  die  berustte 

op  een  samengaan  van  beeldhouwkunst, 

schilderkunst en architectuur.

Om  deze  gelukkige  en  verrijkende  vorm  van 

samenwerking terug te vinden of beter gezegd te 

reactiveren, moet de architectuur haar culturele 

dimensie  terugkrijgen,  moeten  haar  artistieke 

aspecten  opnieuw  op  het  voorplan  treden.

Terwijl  de  architectuur  tijdens  het  classicisme 

de  belangrijkste  van  alle  kunsten  was,  is  ze  nu 

geëvolueerd  naar  een  technische  discipline  die 

in  de  eerste  plaats  moet  beantwoorden  aan 

een  indrukwekkend  arsenaal  van  regels  en 

normen. Het creatieve en intellectuele aspect is 

verschoven  naar  het  tweede  plan.  Subjectieve 

aspecten  verdienen  opnieuw  meer  aandacht 

en we moeten beseffen dat ze even belangrijk 

zijn als de theoretische en conceptuele basis. Er 

moet een discussie op gang worden getrokken 

over  en  rond  architectuur,  er  is  nood  aan  een 

echte  architectuurkritiek  die  zich  focust  op  de 

essentie  van  de  hedendaagse  architectuur,  het 

grote  publiek  daar  bij  betrekt,  en  uiteraard 

ook  de  verantwoordelijken  van  de  culturele 

instellingen  en  de  politieke  beleidsmakers. 

De  experimentele  architectuur  die  op  zoek 

gaat  naar  nieuwe  uitdrukkingswijzen  en  een 

nieuwe  vormentaal  en  die  poogt  antwoorden 

te  formuleren  op  bestaande  situaties  en 

problemen, moet opnieuw kunnen rekenen op 

ons aller enthousiasme.

Wanneer  in  het  publieke  debat  over  de 

architectuur  een  open,  onbevangen  houding 

centraal  staat,  met  zin  voor  het  experimentele 

en de blik gericht op de essentie, zal dat positief 

afstralen  op  het  debat  tussen  de  verschillende 

disciplines.  Zoals  de  plastische  kunsten  niet 

uitsluitend decoratief zijn, zo is ook de architectuur 

niet uitsluitend praktisch gericht. 

Voorbeeld van een “Black Box”, voor de presentatie van het werk 

van Yael Bartana, Contour Mechelen, architecten: Lhoas & Lhoas

Voorbeeld van een soort “white cube”, galerie Erna Hécey, Brussel, fotograaf M-F. Plissart, architect: Lhoas & Lhoas 



4

Bouwbedrijf  en  projectontwikkelaar 

Vanhaerents  in  Torhout  heeft  vorig  jaar 

zijn  intrek  genomen  in  een  superstrak 

kantoorgebouw  in  staalbouw.  Het  bedrijf 

ging  op  zoek  naar  nieuwe  denkkaders  en 

opteerde  voor  Buro  II,  alsook  Buro  Interior.  

Hun  aanpak  beantwoordde  aan  een  “out 

of  the  box”  denken  van  bedrijfsleider  Joost 

Vanhaerents.  Met  enige  verbeelding  heeft 

het gebouw veel weg van een neergestreken 

ruimtetuig dat netjes op zijn poten is geland. 

De  sneeuwwitte  constructie  heeft  zich  over 

het  oude  gebouw  in  betonsteen  geworpen 

en  vormt  een  fel  contrast.  In  architecturaal 

opzicht  roept  de  vorm  associaties  op  met  

het  modernisme.  De  stalen  kolommen  aan  

de  buitenkant  refereren  aan  Fransworth 

House van Mies van der Rohe. Evengoed denk 

je aan de Villa Savoye van Le Corbusier als je 

de hoge poten en bandramen ziet. Tegen de 

avond wordt het gebouw gefunctionaliseerd 

door  het  rood  oplichten  van  de  ledlampjes 

langs de ramen. 

Maar  voor  de  familie  Vanhaerents  staat  

ook  kunst  centraal  in  het  nieuwe 

kantoorgebouw.  Joost Vanhaerents nodigde 

twee  kunstenaars  uit  om  in situ  enkele 

kunstwerken  te  maken.  Jan  De  Cock,  de 

enige  levende  Belgische  kunstenaar  die  een 

tentoonstelling  kreeg  in  het  New  Yorkse 

Museum of Modern Art (MOMA), installeerde 

er  zijn  Dekmal 81.  De  Britse  kunstenaar 

Cerith  Wyn  Evans  creëerde  Dymaxion,  een 

eigenzinnig  opengevouwen  wereldkaart 

afgelijnd  met  fel  neonlicht.  Beide  werken 

werden  speciaal  bedacht  voor  het  gebouw. 

De  overige  kunstwerken  verwijzen  naar 

woonvormen.  Het  zijn  indrukwekkende 

foto’s van huizenblokken en appartementen. 

“Ik ben opgegroeid met hedendaagse kunst”, 

verklaart  Joost  Vanhaerents.  “De  meeste 

van  de  kunstwerken  in  het  kantoorgebouw 

komen uit de collectie van mijn vader, Walter 

Vanhaerents,  die  al  meer  dan  dertig  jaar 

hedendaagse kunst verzamelt. 

Niet  alleen  de  liefde  voor  kunst  van  de 

bedrijfsleider  verklaart  de  aanwezigheid 

van  de  vele  kunstwerken.  Het  past  ook  in 

de bedrijfscultuur en – missie. “Architectuur 

is  een  vorm  van  kunst.  We  zijn  meer  dan 

een  bouwheer.  Centraal  in  onze  projecten 

staat het  streven naar een evenwicht  tussen 

nut,  schoonheid,  functionaliteit  en  context. 

‘Architecture  is  an art, we make  it happen’,  

zo luidt het motto. We gebruiken kunst niet als 

hulpmiddel,  maar  het  kan  een  meerwaarde 

geven aan een project.”

Met  de  kunstwerken  van  De  Cock  en  Evans 

wil  Vanhaerents  zijn  medewerkers  aan 

het  denken  zetten,  hun  geest  prikkelen  ... 

”…  en  zelfs  choqueren.  Kunst  is  voor  mij 

een  uitlaatklep,  het  leert  je  relativeren.  

De  kunstwerken  roepen  niet  dezelfde 

gevoelens  op  bij  alle  medewerkers,  en  dat 

hoeft ook niet. Medewerkers die meer willen 

weten  over  het  hoe  en  waarom  van  de 

kunstwerken,  lezen  de  bijbehorende  uitleg 

en discussiëren erover met collega’s. Anderen 

lopen  er  voorbij  zonder  er  veel  aandacht 

aan  te  besteden.  Maar  dat  is  niet  erg.  Hoe 

iemand  naar  kunst  kijkt  of  kunst  beleeft,  is 

persoonlijk”,  zegt  Vanhaerents.  Het  nieuwe 

kantoorgebouw  straalt  de  bedrijfsvisie  uit 

die  steunt  op  vier  begrippen:  architectuur, 

mensen,  omgeving  en  economie.  “Het  is 

afgestemd  op  onze  interne  werking  waarin 

transparantie  en  overleg  centraal  staan.  De 

gevel  en  binnenwanden  van  glas  moeten 

dat  onderstrepen.  Het  is  dan  ook  een  echt 

visitekaartje naar de klant toe.”

Bron: Hilde Vereecken

P. le G.

Dat leidt ons naar een andere belangrijke kwestie: 

de  problematiek  van  openbare  gebouwen  en 

privéwoningen die niet (of toch niet in de eerste 

plaats) ontworpen zijn om kunstwerken tentoon 

te stellen. 

Deze problematiek ligt geheel in het verlengde van 

de  voorgaande.  Stedelijke  en  architecturale 

ruimtes  zijn  immers  aanpasbaar.  Dat  moet  zelfs 

een van hun voornaamste kenmerken zijn. Wordt 

een publieke ruimte waarin plaats moet worden 

voorzien voor een kunstwerk  in essentie anders 

geconcipieerd  dan  een  ruimte  waarin  dat  niet 

vooraf  voorzien  is?  Ik  denk  het  niet.  Kunst  en 

architectuur  kunnen  op  verschillende  manieren 

samengaan.  Architectuur  kan  ontworpen  zijn, 

om  een  of  meerdere  welbepaalde  kunstwerken 

een  plaats  te  bieden  (het  Stoclethuis),  om 

uiteenlopende kunstwerken onderdak  te  verlenen 

(musea,  galeries,  collectioneurswoningen),  of  net 

niet  ontworpen  zijn  om  kunstwerken  te  tonen, 

maar  later  een  specifiek  werk  toegewezen 

krijgen (Naoshima Art House Project), of, evenmin 

ontworpen  om  kunstwerken  te  tonen,  er  later 

verschillende  en  zeer  uiteenlopende  binnen  de 

muren krijgen (Haus Esters en Haus Lange), een 

collectioneur  kan  een  bestaande  woning  kopen 

waarin  nooit  eerder  kunstwerken  bewaard  zijn 

geweest … 

Het  verschil  tussen  een  geslaagd  project  en 

een  mislukking  wordt  steeds  bepaald  door  de 

kwaliteit  van  de  architect  en  de  kunstenaar, 

door  het  talent  van  de  architect  om  ruimtes  te 

ontwerpen die zich kunnen aanpassen aan nieuw 

of  wisselend  gebruik  –  waarmee  niet  bedoeld 

wordt dat de ruimtes moduleerbaar moeten zijn –, 

en  door  het  talent  van  de  kunstenaar  om  te 

werken  met  de  ruimtelijke  structuren  waarmee 

hij of zij geconfronteerd wordt. 

Deze beschouwingen, die de problematiek op de 

voorgrond  plaatsen  die  architecten  hebben  als 

ze  op  plaatsen  werken  waar  tentoonstellingen 

gehouden  worden,  kunnen  niet  verhullen  dat 

er vaak zeer positieve associaties bestaan tussen 

aannemer, artiesten, kunstwerken en architecten. 

Een goede kennis van de inzet en de geschiedenis 

van  de  architectuur,  en  bovendien  een  goede 

vertrouwensrelatie  tussen  alle  partijen  zijn 

de  basiselementen  om  tot  een  opbouwende 

dialoog te komen. Elke partij moet nieuwsgierig, 

ontwikkeld  en  gulzig  zijn  om  het  werk  en  de 

obsessie van de anderen te begrijpen.

Kunst	in	het	kantoor

Kunst verfraait de werkplek en versterkt het bedrijfsimago. Kunst zorgt niet alleen voor  

een aangename en mooie werkomgeving. Ze kan ook inspireren en discussies uitlokken.  

Op voorwaarde dat de keuze voor kunst geloofwaardig is en strookt met de missie van het bedrijf.

Tentoonstelling Who’s Afraid of Jasper Johns?, galerie Tony 

Shafrazi, New York, 2008, architecten: Urs Fischer & Gavin Brown

Bedrijf Vanhaerents, interieur, architecten: Buro Intérior

Centraal werk: Cerith Wyn Evans, Dymaxion, 2008
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Een  aantal  werken  die  de  voorbije  jaren  aan 

de  ING-collectie  werden  toegevoegd,  bezitten 

het  bijzondere  vermogen  om  de  toeschouwer 

aan  te  grijpen,  medewerkers  te  sensibiliseren 

en  tot  engagement  uit  te  nodigen.  I want you 

is een uitnodiging om een stap verder te gaan, 

om de afstand tussen toeschouwer en kunstwerk 

op te heffen. De werken confronteren ons met 

het  leven,  nodigen  ons  uit  om  er  deel  van  uit  

te  maken,  ons  er  geheel  en  al  aan  over  te 

leveren.  Deze  recente  aanwinsten  omvatten 

dikwijls  meerdere  werken  van  dezelfde 

kunstenaar. Daardoor kunnen wij het universum 

van  de  kunstenaar  beter  begrijpen  en  via 

verschillende  toegangen  zijn  wereld  betreden. 

Het  kunstwerk  ontsluiert  zich  langzaam.  Om 

tot  de  kern,  het  innerlijke,  de  broosheid  ervan 

door te dringen,  is meer nodig dan de passieve 

houding  van  een  toeschouwer.  Respect  is  de 

onontbeerlijke  sleutel  voor  het  ontdekken  en 

waarderen van een werk.  In de wereld van het 

kunstwerk  geldt  nooit  de  wet  van  de  sterkste. 

Een  ander  belangrijk  element  om  een  werk  te 

begrijpen,  is het element tijd. Het bijzondere, het  

individuele  van  een  kunstwerk  openbaart  zich 

slechts door de tijd. Daardoor kunnen verschillen 

worden uitgegraven en tevoorschijn komen. En 

er  is,  tot  slot,  ook  stilte  nodig,  om  te  kunnen 

luisteren  …  In  de  collectie  spreken  de  werken 

met elkaar, zij voeren een dialoog van gevoelens. 

Elk werk bestaat op zich en bekleedt een eigen 

plaats  in  een  constellatie,  het  vervaagt  niet  in 

een totaliserende homogeniteit. Het kunstwerk 

maakt geen aanspraak op universaliteit. Het wordt 

bescheiden  geboren  uit  de  antihiërarchische  en 

antimonumentale  artistieke  praktijk.  In  deze 

eenvoud geeft de kunstenaar zijn ziel bloot om 

‘jou’ te raken.

De  zelfportretten  van  Stuart  Pearson  Wright 

brengen  ons  meteen	 tot  de  kern  van  de  zaak. 

De kunstenaar	kijkt naar zichzelf en laat ons via 

de  spiegel	 naar  hem  kijken.  Het  werk  verraadt	

dingen  over  zijn  privéleven,  maar  doet  ons	

ook  nadenken  over  onszelf.  In  Domestic	 scene 

(2003) mag  de  toeschouwer  een	 blik  werpen 

in  de  intiemste  ruimte  van	 de  kunstenaar:  zijn 

badkamer. De werken	zijn descriptief en beladen 

met  symbolen.	 Het  verband  zelfportret-stilleven 

brengt	 de  broosheid  en  kwetsbaarheid  van  de	

kunstenaar  en  de  mens  in  het  algemeen	 ter 

sprake.	 Natuurlijk  zouden  we  dit  werk  als  een	

anekdotisch  schilderij  kunnen  beschouwen.	

Maar  de  anekdote,  de  persoonlijke	 ervaring, 

doet,  als  zij  oprecht  en  waarachtig	 is,  een 

weerklank  ontstaan.  Zij  wordt	 een  gedeelde 

ervaring.	In deze tijd van grote omwentelingen,	

onzekerheid  en  onopgeloste  vragen	 heeft  een

essentiële  hoedanigheid  opnieuw	 een  belangrijke

plaats  in  onze	 samenleving  veroverd:  de 

broosheid.	 Deze  fragiliteit  maakt  de  wereld 

rijker,	 kleuriger,  levendiger.	 Zij  is  wezenlijke 

onzekerheid.  Zij  brengt  subtiele	 verschillen, 

individuele  eigenaardigheden  aan	 het  licht,  en 

respecteert  deze  verschillen.	 Wij  mogen  haar 

niet verwarren met zwakheid.

Uit de werken van Elly Strik en van Sylvia Bächli	

spreekt een grote gevoeligheid. Hun samengaan 

versterkt  hen  wederzijds.  Deze  werken,  heel 

eenvoudig  maar  paradoxaal  ook  heel  rijk,  

nodigen  ons  uit  om  tot  rust  te  komen,  te 

luisteren.  Zij  zijn  contemplatief,  tegelijk  stil  in 

zichzelf  gekeerd  en  open.  De  organische  lijn 

ontvouwt zich vrij en leeft. De werken leiden ons 

naar  binnen,  naar  de  innerlijke  wereld  van  de 

kunstenaar. Door hun gevoeligheid en sensualiteit 

roepen zij het idee van een zelfportret op.

<	À	Propos	>

I want you:	de	tentoonstelling	die	ons	enkele	werken	van	de	collectie	
van	de	bank	ING	onthult.

De tentoonstelling die plaatsvindt bij ING in Kortrijk berust op een welomlijnde keuze: zij omvat 

namelijk werken van een twintigtal kunstenaars die recent in de ING-collectie werden opgenomen. 

De kunstenaars zelf staan centraal, niet hun ideeën of hun intellectuele kant maar wel hun werk als 

intieme, emotionele, persoonlijke werkelijkheid. Het kunstwerk vormt een hele wereld op zich, de 

wereld van de kunstenaar. 

Door Anne PETRE, Art Advisor bij ING Belgium

Stuart Pearson Wright, Domestic Scene (2003), Self portrait as 

Jude Law (2006)

Michaël Borremans, The Neck, 2006, olieverf op paneel, 23 x 29 cm

Silvia Bächli, Untitled (2003), Untitled (2005), Floreal 25 (2001)
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Dat geldt ook voor Sevilla 05 (2007) van Balthasar 

Burkhard,  die  hier  een  klassiek  thema  uit  de 

kunstgeschiedenis  behandelt:  het  naakt.  Hij 

maakte  een  reeks  werken  als  hommage  aan 

Gustave  Courbet,  wiens  kunst  hem  fascineert. 

Burkhard  stelt  de  donkerharige  vrouw,  een 

Spaanse  danseres,  met  veel  respect  voor.  Uit 

haar zedige, schroomvallige houding straalt rust; 

een  vredige  wereld  opent  zich  voor  ons.  Door 

de  eenvoud  van  de  achtergrond  is  het  werk 

tijdloos. Het doet denken aan de voorstellingen 

van  Eva  bij  de  Vlaamse  primitieven  maar 

evenzeer aan de naakten die  in de 19e-eeuwse 

kunstenaarsateliers  tot  stand  kwamen  en 

uiteindelijk aan de mensheid  in het algemeen. 

Het  brengt  in  de  collectie  een  gevoel  van 

zuiverheid, waarachtigheid en eenvoud.

De werken van Anna Lea Hucht en van Kiki Smith	

werden  in  2008  aan  de  collectie  toegevoegd. 

Het meditatieve karakter ervan en de evocatie 

van  een  sprookjeswereld  roepen  oosterse 

beschavingen  voor  de  geest.  Niets  is  hier 

dwingend,  alles  suggereert  openheid  op  iets 

anders, wat dat ook moge zijn, de andere, het 

andere,  waardoor  iemand  zich  voelt  groeien. 

Behoefte  aan  dialoog,  door  de  blik,  door  de 

houding.  Eenzelfde  zachtheid  keert  terug  in  

de  foto’s  van  de  reeks  Jesus and the  cherries 

(2001-2004) van  Jessica  Backhaus.  Deze  fotografe 

van  Duitse  afkomst  neemt  ons  mee  naar  een 

Pools  dorpje  waar  zij  geregeld  haar  vakanties 

doorbracht.  In  haar  foto’s  wordt  het  leven 

van  zalig  nietsdoen  zichtbaar,  de  gezelligheid 

van  pastelkleurige  interieurs,  zonder  luxe.  De 

eenvoud van een moment van waarachtig gevoel, 

waarin een mens tot leven komt, dat is hier de 

echte  luxe.  In deze beelden  is het gevoel  sterk 

aanwezig. De kunstenares doet ons momenten 

uit  onze  eigen  jeugd  herbeleven,  momenten 

van zorgeloosheid, een onbekommerdheid met 

de geur van grenadine. Zij doet de tijd stilstaan. 

En wij beseffen dat die sterke momenten tot het 

verleden behoren.

Sans souci (1991),  een  historisch  werk  van 

Christian Boltanski, kwam tot stand met behulp 

van  oude  fotoalbums  die  de  kunstenaar  op 

een  vlooienmarkt  in  Berlijn  had  ontdekt.  Deze 

fotoalbums  van  Duitse  families  illustreren  het 

gezinsleven  van  naziofficieren  tijdens  de  Tweede 

Wereldoorlog:  lachende  vaders  met  een  kind 

op de arm, of  stoeiend met de hond; verliefde 

jongelui  die  van  een  vrij  moment  gebruikmaken 

om hun verloofde op te zoeken; mannen tijdens 

familiefeestjes  of  vriendenuitstapjes;  beelden 

van  onbekommerde  ontspanning,  zo  lijkt 

het,  terwijl  diezelfde  mannen  toen  de  ergste 

oorlogsgruwelen organiseerden. De opvallende 

zorgeloosheid  van  de  foto’s  lijkt  opeens  zo 

relatief.  Zij  wekt  een  gevoel  van  malaise  in 

ons.  Het  feit  alleen  al  dat  wij  naar  het  werk 

staan  te  kijken,  wordt  al  vlug  een  ondraaglijk 

idee.  Wij  staan  als  toeschouwer  oog  in  oog 

met  ons  eigen  geweten,  met  onze  collectieve 

verantwoordelijkheid.  Zijn  wijzelf  in  staat  om 

onze eigen tijd, onze werkelijkheid, onze daden 

te begrijpen en te beoordelen?

De wijze waarop Caro Suerkemper	haar onder-

werpen benadert,  laat evenmin onberoerd. Onder 

een schijn van lieflijkheid, die wordt opgeroepen 

met  behulp  van  vaak  sterk  verdunde  gouache- 

en  aquarelverf,  stelt  de  kunstenares  scherp  op 

figuren  die  vernederingen,  dwang,  zorgen  of 

angsten ondergaan. Vaak gaat het om vrouwen. 

Kiki Smith, Talking to a tree, 2007

Jessica Backhaus, Blue sink (2004), Dorota’s kitchen (2004), Violetta (2003), Jadwiga’s kitchen (2004), Dominika (2004), 

Fruits for summer (2001), Olga (2002), Carrots by the sink (2004) uit de reeks “Jesus and the Cherries”

Christian Boltanski, Sans souci, 1991

Caro Suerkemper, Ohne Titel (2005), Ohne Titel (2000), 

Ohne Titel (2005), Ohne Titel (2005)
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Deze  afzonderlijke  figuren,  die  als  het  ware 

geïsoleerd  staan  op  kleine  witte  bladen, 

bezitten  een  sterke  expressiviteit.  De  details 

zijn  door  de  aquareltechniek  vervaagd,  maar 

de  allusie  is  zeer  duidelijk.  De  overbelichting 

van  sommige  onderwerpen  verwijst  subtiel  naar 

een  schuldgevoel,  door  te  suggereren  dat  het 

personage  in fel  licht wordt ondervraagd of te 

kijk  gezet  (de  helle  lampen  van  een  verhoor, 

van een podium), alsof het subject onverwacht 

wordt  aangepakt,  onderzocht  of  bekeken.  De 

kunstenares laat zich door de esthetica van het 

verleden  inspireren.  Op  die  manier  plaatst  zij 

zich behoedzaam op een afstand.

Haar  werk  is  in  dat  opzicht  verwant  aan  dat 

van  Michaël  Borremans.  Door  het  beperkte 

kleurenpalet, dat aan oude fotoafdrukken doet 

denken,  en  de  kledij,  voert  deze  kunstenaar 

ons  terug  in  de  geschiedenis.  De  drie  werken 

van  Borremans  in  de  ING-collectie  zijn  studies 

voor  een  film  met  de  titel  The  Field (2007). 

Het  filmscenario  vinden  we  in  een  van  de 

tekeningen  terug.  De  camera  draait  om  een 

vrouw heen, die in beslag wordt genomen door 

een nauwgezet werk, maar het is niet duidelijk 

waarmee  haar  handen  bezig  zijn.  De  vrouw 

lijkt onderdanig en op haar hoede. Die  indruk 

wordt versterkt door de close-up van haar nek. 

Plotseling  realiseert  de  toeschouwer  zich  dat 

hij  de  vrouw  bespiedt.  Borremans  geeft  ons 

daardoor  een  onprettig  gevoel.  Hij  hekelt  de 

wellustige  nieuwsgierigheid  van  de  toeschouwer 

maar ook de collectieve onverschilligheid.

Het  thema  van  de  alziende  bewaking  is  ook 

prominent aanwezig in het werk van Christiane 

Baumgartner. Het werk Brugge I & II (2005) lijkt 

banaal,  alledaags,  maar  de  techniek  ervan  is 

verrassend. Beide onderdelen van het werk doen 

op  afstand  aan  twee  zwart-witfoto’s  denken, 

maar  van  dichtbij  gezien  blijken  het  met  een 

bewakingscamera  gefilmde  beelden  te  zijn, 

die  getransformeerd  werden  tot  een  diptiek 

van  unieke  houtsneden  op  groot  formaat. 

Het  beeld  bestaat  niet  uit  pixels  maar  uit  een 

opeenvolging  van  horizontale  lijnen  waarin 

elk  wit  vlak  verandert  in  een  verblindende 

lichtbron.  De  kunstenares,  die  in  Leipzig  werd 

geboren onder het communistische regime, was 

vertrouwd  met  de  camera’s  als  instrumenten 

van  de  machthebbers.  De  snelwegen  zijn  voor 

haar symbolen van vrijheid. In deze selectie van 

werken  zijn  de  persoonlijke  ervaringen  van  de 

kunstenaars ontegenzeglijk zeer sterk aanwezig. 

Hun  werk  is  ook  een  weerspiegeling  van  onze 

tijd  die  abstracte  esthetische  modellen  afwijst. 

Wij  leven  in een tijd van herconcretisering van 

het  onderwerp.  De  actuele  artistieke  praktijk 

vertelt  persoonlijke  verhalen  met  behulp  van 

de metafoor, allegorie ... De werken van Mona 

Hatoum en Sandra Vásquez della Hora zijn daar 

een sprekend voorbeeld van.

De werken van Mona Hatoum, die van Palestijnse 

afkomst  is,  staan  in  direct  verband  met  haar 

conditie  als  onderdrukte  vrouw,  die  haar  lot 

echter  nooit  lijdzaam  aanvaardt.  Haar  ervaringen 

als  bannelinge  vormen  de  voedingsbodem  van 

haar  werk.  Kenmerkend  voor  Keffieh II (2008) 

is  het  contrast  tussen  de  sterke  wraakzuchtige 

symboliek  van  de  hoofddoek  (de  keffiyeh), 

gekozen  als  teken  van  collectieve  herkenning, 

en  de  teerheid  van  de  natuurzijde  waaruit 

de  hoofddoeken  zijn  gemaakt.  Identiteit, 

ontworteling,  verzet,  het  onderscheid  zij/wij, 

dat zijn de thema’s die zij aanraakt en waaraan 

zij op een poëtische manier vormgeeft.

Het  werk  van  Sandra  Vásquez  della  Hora	 is 

ontstaan uit een mengsel van dromen, mythen 

en de gruwelijke politieke realiteit. De Chileense 

kunstenares  beschouwt  haar  tekeningen  als  een 

daad  van  exorcisme  tegenover  de  onzegbare 

dingen die zij tijdens het dictatoriale regime van 

Pinochet heeft meegemaakt. Haar onderwerpen 

komen  uit  diverse  bekende  repertoires,  maar 

zij  belaadt  ze  met  emotie  –  de  emoties  die  zij 

tijdens haar jeugd heeft opgestapeld en die nu, 

niet langer onderdrukt, vrij naar buiten breken. 

Door haar tekeningen in kleine groepen samen 

te  brengen,  ontstaat  een  interactie,  wat  het 

effect van een bom veroorzaakt. 

De  kunst  van  vandaag  is  een  kunst  van 

kunstenaars,  niet  van  intellectuelen.  Zij  is  

intiem, gevoelvol, participerend en empathisch. 

Zij grijpt ons aan en  is een verkwikkende bron 

voor de ziel van de onderneming.

Sandra Vàsquez de la Horra, Diablo I (2007), Diablo II (2007), 

La quema de las Brujas en la (...) (2007), Under water (2007), 

Aber sind nur Zinder (2007), Arbol genealogica II (2007), 

Planchade (2007), In the beach (2004), La guerra (2004), 

I can be my own superhero (2003), Bambino I (nino goloso) (2004), 

Cuerpo de cometa (mujer cometa) (2003), Aloe Vera (2003), 

Viel Glück (2004), Ampelmann (2004), Pate catre (2003), 

Allein zu Hause (2006), Lazarus (2006), Nino Ellegua (2004), 

Romulo (2006), Remo (2006), Smock and Pock (2006), 

Sarotti boy (2006), Die monstruose Realität (2003), 

Mr. Innocence (2006), Rosario (2006)

We nodigen u uit op de tentoonstelling

i want you
bij ING, Grote Markt 50 in Kortrijk  
tot 13 maart 2010 (vrije toegang).

Mona Hatoum, Keffieh II, 2008

Christiane Baumgarter, Brugge I & II, 2005
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1.	De	beschermende	rol	van	de	lijst
De juiste lijst laat een werk beter tot zijn recht 

komen. Bovendien maakt ze het gemakkelijker 

om  het  werk  te  verplaatsen  en  tentoon  te 

stellen, het te presenteren en op te hangen aan 

een rail of aan de muur.

De lijst – met glas of plastic voor het werk, maar 

ook met een sterk materiaal dat de achterkant 

afsluit  –  biedt  een  doeltreffende  bescherming 

tegen:

•• schokken en toevallige stoten;

•• vervuiling en stof;

•• uv-stralen  (als  andere  maatregelen  niet 

mogelijk zijn gebleken). De lijst en de glas- en 

plasticplaat  kunnen  het  kunstwerk  evenwel 

nooit beschermen tegen overmatige belichting. 

Het is aan de verzamelaar om het licht onder 

controle te houden;

•• wisselende luchtvochtigheid.

De  lucht  in  onze  woningen  bevat  gasvormige 

verontreiniging en vaste stofdeeltjes. Een goed 

ingelijst werk is daartegen beschermd, maar ook 

tegen  sigarettenrook,  tegen  de  ‘heldendaden’ 

van  al  te  ijverig  schoonmaakpersoneel  (dat 

met  de  beste  bedoelingen  élk  oppervlak  wil 

poetsen),  of  te  sterke  schommelingen  van  de 

luchtvochtigheid  in  de  kamer.  Toch  kan  de 

weerspiegeling  van  het  beschermende  materiaal 

tussen  het  werk  en  de  toeschouwer  bijzonder 

vervelend  zijn.  Voor  sommige  verzamelaars  is 

dat een reden om hun werken niet in te lijsten. 

Daarin zijn ze uiteraard vrijer dan een museum 

of een bedrijf.

2.	De	beschermende	materialen	van	de	lijst:
welke	materialen	voor	welke	werken?

a. De voorzijde

Sommige  werken  zijn  bijzonder  kwetsbaar 

en  moeten  vooraan  worden  beveiligd  door 

beschermend  materiaal.  Dat  geldt  in  het 

bijzonder  voor  grafische  kunst  (bijvoorbeeld 

pastels en aquarellen) en foto’s, maar is eveneens 

het geval voor werken waarvan de waarde niet 

het minste risico op ongelukken of kwaad opzet 

toelaat.  Kunststoffen,  die  statische  elektriciteit 

opslaan,  zijn  niet  geschikt  om  de  voorzijde 

van  werken  met  een  poederachtige  textuur  te 

beschermen:  houtskool-  en  krijttekeningen, 

pastels  en  sanguines  moeten  dus  achter  glas. 

Los  daarvan  hebt  u  de  keuze  tussen  glas  en 

kunststof (soms organisch glas genoemd); beide 

materialen bestaan in ontspiegelde versies. Voor 

grote formaten zal men de voorkeur geven aan 

kunststof, omdat glas in die gevallen te zwaar is 

(zie uv-werende materialen).

b. Rond het werk

Een  lijst of kader van een   verkeerd materiaal, 

kan  een  gevoelig  werk  na  verloop  van  tijd 

zwaar  beschadigen.  De  stof  waaruit  het  kader 

is gemaakt is van invloed op de levensduur van 

het werk. Het is sterk aanbevolen te kiezen voor 

inerte materialen, waarvan de onschadelijkheid 

bewezen  is.  Zo  verdienen  aluminium  of  staal 

bijvoorbeeld de voorkeur boven hout. Als u toch 

opteert voor hout,  zult u het van een geschikte 

vernislaag moeten voorzien.

Deskundig	advies	voor	het	omlijsten	van	uw	kunstwerken

Wij hebben in onze vorige editie al één aspect van het beschermen en bewaren van kunstwerken 

behandeld, namelijk de gevaren van licht en wat die betekenen voor het bewaren van uw werken.  

In dit 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 ontdekken we 

hier enkele tips voor het kiezen van een geschikte lijst. 

Door Philippe ENGLEBERT, adviseur conservatie van kunstvoorwerpen, Musée royal de Mariemont

Duane Hanson, Supermarket Lady, 1970, sculptuur in glasvezel 

Het werk is afgeschermd en beschermd tegen ‘souvenirjagers’.

<	Waardevolle	adviezen	>

Tegen wil en dank dient deze ‘chromo’-pastel ook als spiegel.

Deze te krappe lijst bevat een werk van Alighiero e Boetti.  

Het kunststofmateriaal aan de voorzijde zorgt voor een bijzonder 

vervelende weerkaatsing.
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c. De achterzijde

Een  goede  inlijsting  en  presentatie  van  een 

werk  is  geen  banaal  iets.  Aan  de  achterzijde 

wordt  karton  van  archiefkwaliteit  (niet- 

zuurhoudend)  aangebracht;  ook  kunststof  zoals 

polycarbonaat kan handig zijn omwille van de 

lichtheid. De achterzijde van een ouder grafisch 

werk wordt ook voorzien van een versteviging. 

Maar  het  materiaal  waaruit  die  versteviging 

bestaat,  is  vaak  de  reden  waarom  het  werk 

zich  in  een  slechte  staat  bevindt.  Papier  en 

karton dat direct in aanraking komt met het werk 

moet  aan  de  strengste  normen voldoen.  Om  de 

verslechtering  van  de  staat  van  het  werk  een 

halt  toe  te  roepen,  helpt  het  in  veel  gevallen 

dat papier of karton te vervangen.

3.	Een	lijstenmaker	kiezen
Als u over waardevolle werken beschikt,  is het 

van  het  grootste  belang  te  kiezen  voor  een 

deskundig en ervaren  lijstenmaker.  Een goede 

lijstenmaker:

•• is  ervaren  en  deskundig  (in  Brussel  zijn  er 

maar twee of drie goede lijstenmakers);

•• werkt samen met een deskundige op het vlak 

van conserveren.

4.	Inlijsten	en	hedendaagse	kunst
Hedendaagse kunst is soms moeilijk in te lijsten, 

wegens het concept dat eraan ten grondslag ligt. 

Een werk dat onder Arte Povera valt, bijvoorbeeld, 

kan men maar moeilijk beschermen achter een 

laag  kunststof.  Foto’s  waarvan  de  esthetiek  doet 

denken  aan  reclamepanelen  of  filmbeelden, 

hebben  soms  imposante  afmetingen  (tot  wel 

twee bij drie meter) en worden gepresenteerd 

in  lichtbakken  (bijvoorbeeld  het  werk  van  

Jeff  Wall).  De  hedendaagse  kunst  heeft  zich 

bevrijd uit de ruimte van een eenvoudig kader. 

De  werken  zijn  vaak  opvallende  voorwerpen. 

De hedendaagse kunstenaar maakt komaf met 

het  klassieke  werkvlak  en  eigent  zich  de  ruimte 

toe.  Op  die  manier  ondermijnt  hij  bewust 

de  traditionele  (frontale)  manier  om  een 

werk  te  aanschouwen.  Het  werk  kan  worden 

opgenomen  in  een  soort  vitrinesluis,  zonder 

in-  of  uitgang,  die  een  ruimte  voor  reflectie 

oproept, of zoals de grote met formol gevulde 

aquariums van Damien Hirst, zowel de binnen- 

als  de  buitenkant  laten  zien,  middels  een 

installatie die niet de karkassen van de dieren, 

maar  ook  hun  organen  en  ingewanden  laten 

zien.  Hier  wordt  bewust  afgestapt  van  de 

klassieke lijst …

Bescherming	aan	de	voorzijde	van	het	werk:	
uv-werende	materialen

Glas

	

  Er  bestaat  niet-reflecterend  (ontspiegeld)  glas.  Het  gebruik  ervan  moet  echter  gebeuren 

in  zorgvuldig  overleg  met  de  inlijster.  Hou  rekening  met  de  omgeving  waarin  het  werk 

gepresenteerd wordt. Gebruikt u ontspiegeld glas op een donker werk tegenover een witte 

muur, dan kan dat een erg storende groene glans krijgen.

Voordelen van glas: 

•• antistatisch

•• vormvast

•• standaardglas is krasvrij

Nadelen van glas: 

•• onvoldoende in staat om uv-stralen te filteren (voor standaardglas)

•• breekbaar,  behalve  bepaalde  producten  van  gelaagd  glas  (bv.  Mirogard  Protect)  – 

eigenschappen van gelaagd glas: bestand  tegen vandalisme en  weinig gevaar  voor het 

werk in geval van verbrijzeling

•• gewicht (vanaf een zekere grootte geniet kunststof de voorkeur)

Commerciële benamingen:

•• Conservation Clear (productvoorbeeld van Tru Vue)

•• Amiran (Schott): vooral geschikt voor grote formaten

•• Mirogard Protect Magic (Schott): ontspiegeld en uv-filterend glas met de minste verkleuring

Kunststoffen

De standaardversie niet-reflecterend plastic geeft vervormingen van het beeld (loepeffect).

Voordelen van kunststof:

•• licht

•• vormvast

Nadelen van kunststof:

•• slaat  statische  elektriciteit  op  (voor  de  producten  van  Tru  Vue:  antistatisch,  volgens  de 

commerciële info)

•• gevoelig voor vlekken en strepen 

•• kan zijn vorm verliezen

Commerciële benamingen:

•• Plexiglas

•• Altuglas

•• Perspex UVA–5

•• Lexan 9034, MR–5

•• Lucite: UF 1, UF 3, UF 4

•• Picture Saver UVF

•• Acrylite 0P–3,FF–OP-3, FF–OP–3P99

Enkele productvoorbeelden van Tru Vue:

•• Tru Vue Conservation Clear Acrylite

•• Tru Vue Optium Acrylic (ontspiegeld)

•• Tru Vue Museum Optium Acrylic (ontspiegeld)

•• Tru Vue Conservation Reflection Glass

  De producten van Tru Vue zijn vrij nieuw en we hebben er nog geen ervaring mee.

Dit werk is beschermd, maar het heeft wel esthetische gevolgen
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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 publiek, 

en op kunstenaarsateliers. Ziehier een overzicht van onze activiteiten voor de lente …

Data onder voorbehoud.

Maandag	8	februari	2010.	Onze partner Sotheby’s brengt ons naar London voor een geleid bezoek 

aan de preview van de ‘Contemporary Art Sales’ van februari. Nadien wordt ons een authentieke 

‘Afternoon  Tea’  aangeboden  door  het  huis.  Daarna  worden  we  ontvangen  in  de  studio  van  de 

kunstenaar Anthony Gormley en bezoeken we de Monsoon Art Collection.

Maandag	1	maart	2010. Conferentie gegeven door Jean-Christophe Ammann, Eredirecteur aan het 

Museum für Moderne Kunst van Frankfurt, in het kader van de tentoonstelling I want you bij ING 

in Kortrijk. 

Woensdag	24	en	dinsdag	30	maart	2010.	Bezoeken aan privécollecties bij verscheidene leden van 

The Art Society.

Donderdag	22	april	2010. 28ste hedendaagse kunstbeurs artbrussels. Bij deze gelegenheid organiseren 

wij een lezing gevolgd door een brunch in combinatie met het bezoek in preview aan de art fair.

Mei	2010. Dagje in Metz ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Centre Pompidou-Metz.

Juni	2010. Bezoek aan een privécollectie.

We houden u uiteraard op de hoogte van de concrete afspraken in verband met de diverse 

activiteiten.

<	The	Art	Society	>
We	vermelden	ook	twee	biënnales:
Whitney	Biennal, 

New York, van 25 februari tot 30 mei

Curatoren: Francesco Bonami 

en Gary Carrion-Murayari
www.whitney.org

6de	Biënnale	van	Berlijn
van 11 juni tot 8 augustus 
Curator: Kathrin Rhomberg
www.berlinbiennale.de

en	een	triënnale:
3de	triënnale	van	Auckland, 

van 12 maart tot 20 juni 2010

Thema: Last Ride in a Hot Air Balloon 

Curator: Natasha Conland 
www.aucklandartgallery.govt.nz

En	tot	slot	nog		
enkele	belangrijke	beurzen:
ARCO, 

in Madrid, van 17 tot 21 februari  
www.arco.ifema.es

The	Armory	Show, 

in New York, van 4 tot 7 maart 
www.thearmoryshow.com

Tefaf, 

in Maastricht, van 12 tot 21 maart  
www.tefaf.com

MiArt	Art	Now, 

in Milaan, van 26 tot 29 maart 

www.miart.it

Art	Cologne, 

van 21 tot 25 april  

www.artcologne.de

artbrussels, 

van 23 tot 26 april  

www.artbrussels.be

1 2 3 4 5
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1 Gonzales-Torres, Untitled (Golden), 1995, installation view, foto: Thorsten 
Monschein © The Felix Gonzalez-Torres Foundation, courtesy Andrea Rosen Gallery

2 Gonzales-Torres, Untitled, 1988, installation view, foto: Thorsten Monschein, 
© The Felix Gonzalez-Torres Foundation, courtesy Andrea Rosen Gallery

3 Melvin Moti, Anonymous, Peacock in the Freer courtyard, 1942,
black and white photograph

4 Frida Kahlo, Self-Portrait with Small Monkey, 1945, 
© Collection Museo Dolores Olmedo, Xochimilco, Mexico

5 Frida Kahlo, The Broken Column, 1944, 39.8 x 30.5 cm, 

© Collection Museo Dolores Olmedo, Xochimilco, Mexico

6 Frida Kahlo, My nurse and I, 1937 © Collection Museo Dolores Olmedo, 
Xochimilco, Mexico

7 Koen van den Broek, Broken Yellow Border, 2003, olieverf op doek, 195 x 130 cm, 
privé collectie, Londen

8 Yvonne Venegas, The most beautiful brides from Baja California, 2002,
Centro de la Imagen, México, © Yvonne Venegas

9 Koen van den Broek, 1000 Cracks, 2004, © the artist, foto: Diane Bertrand, 
courtesy Jay Jopling, White Cube

10 Ed Templeton, Duality of feminity 

11 Richard Hamilton, Portrait of Hugh Gaitskell as a Famous Monster of Filmland,  
1964 (detail), oil and collage on photograph on panel, © 2009 Richard Hamilton

12 Arshile Gorky, Waterfall, 1943, Tate © ADAGP, DACS
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<	Selectie	…	>

In  Brussel  stelt  Wiels  een  grote  retro-

spectieve  voor  van  Felix	 Gonzalez	 Torres’	

werk.  Gonzales-Torres  (VS,  geb.  Cuba  1957  -  

1996)  is  een  van  de  meest  invloedrijke 

kunstenaars  van  zijn  generatie.  Zijn  werk  kan 

worden  gezien  als  een  kritische  relatie  met 

conceptuele kunst en minimalisme, het combineert 

politiek  activisme,  emotionele  affectiviteit  en  een 

diepgaande belangstelling voor een grote verscheiden-

heid  van  media,  waaronder  tekeningen,  sculpturen  en 

reclameborden, en gebruikt vaak dagelijkse voorwerpen als 

vertrekpunt  (horloges,  spiegels,  lampen).  De  meeste  werken 

van Gonzales-Torres zijn gebaseerd op de notie van instabiliteit 

en  de  mogelijkheid  tot  verandering:  kunstwerken  zonder  een 

voorgeprogrammeerde of specifieke vorm. Het resultaat is een door 

en door humaan oeuvre, intiem en kwetsbaar, zelfs wanneer het zovele, 

schijnbaar  onwrikbare,  zekerheden  destabiliseert.  Wiels  verwelkomt 

eveneens  de  Nederlandse  kunstenaar  Melvin	 Moti	 (geb. 1977)  met  zijn 

tentoonstelling From Dust to Dust. Voor zijn eerste solotentoonstelling in 

België geeft Moti de centrale rol aan mislukking en stof, in een nieuw project 

dat  sinds  meer  dan  een  jaar  ontwikkeld  werd.  Beide  tentoonstellingen 

lopen tot 25 april 2010 (www.wiels.org).

In het kader van het ¡Mexico! Festival buigt het Paleis voor Schone Kunsten 

zich over het werk van de Mexicaanse kunstenares Frida	Kahlo. Negentien 

schilderijen,  een  ets,  zes  tekeningen  en  een  groot  aantal  foto’s  geven 

een haarscherp beeld van haar verbluffende bijdrage aan symbolisme en 

surrealisme. Maar ook van haar door rampspoed geteisterde leven: Kahlo 

werd  op  haar  17de  slachtoffer  van  een  busongeval  en  verzeilde  van  de 

ene  wankele  operatietafel  op  de  andere.  Miskramen  en  een  turbulent 

huwelijksleven  met  Diego  Rivera,  schilderchroniqueur  van  de  revolutie, 

laden haar werk op met een aparte kracht en schoonheid. Geprangd tussen 

levensdrift en de schaduw van de dood: maak tot 18 april 2010 kennis met de 

echte Frida. Daarnaast kunt u tot 11 april 2010 ook in het Paleis voor Schone 

Kunsten  terecht  voor  de  fototentoonstelling  Mundos Mexicanos,  die  de 

meest vernieuwende fotografen uit hedendaags Mexico bij elkaar brengt. 

Fotografie verkent en verlegt in Mexico meer nog dan elders voortdurend 

haar  grenzen.  Met  onder  andere  Daniela  Rossell,  Rubén  Ortiz  Torres, 

José Hernandez-Claire, Miguel Fematt, Cecilia Salcedo, Yolanda Andrade, 

Patricia Aridjis, Jerónimo Arteaga, Adrian Bodek, Ana Casas Broda, Gilberto 

Chen, Marco Antonio Cruz en Flor Garduño (www.bozar.be).

In  Gent  opent  het  S.M.A.K.  zijn  deuren  voor  een  eerste  overzichts-

tentoonstelling  Curbs & Cracks van  de  Belgische  kunstenaar  Koen	 van	

den	Broek	 (1973, Bree). Deze nog  jonge kunstenaar schilderde op amper 

10  jaar  tijd  consistent  en  trefzeker  een  oeuvre  bij  elkaar  waarmee  hij 

internationaal  bekendheid  en  aanzien  verwierf.  Koen  van  den  Broek 

zoekt  inspiratie  in  ‘het  onderweg’  zijn.  Wat  de  kunstenaar  boeit  zijn  de 

kleine  segmenten  van  de  realiteit  die  door  de  meesten  onder  ons  quasi 

onopgemerkt  blijven.  Een  stoeprand,  een  schaduwpartij  op  de  baan 

die  de  aanwezigheid  van  een  truck  suggereert,  een  kaal,  besneeuwd 

boslandschap, een autobaan die een spannende curve door het landschap 

beschrijft, craquelures in het asfalt waar geen mens oog voor heeft. Kortom, 

Koen van den Broek richt zijn blik op een kant van de maatschappij waar 

geen mens belangstelling voor heeft. Hij cadreert zijn onderwerp op een 

zodanige manier dat het banaal wordt. Te bezichtigen tot 16 mei.  In het 

S.M.A.K. loopt van 3 april tot 13 juni 2010 eveneens een tentoonstelling die 

gewijd is aan het werk van de Amerikaanse schilder, tekenaar en fotograaf 

Ed	Templeton	onder de naam The Cemetery of Reason. Hij vertelt daarin 

het verhaal van zijn leven, een verhaal dat tegelijk commentaar levert op de 

maatschappij waarin hij leeft. Templeton presenteert zijn beelden vrij van 

hiërarchie,  focussend op de wereld van punk en skateboarden, vrienden, 

familie, zichzelf en zijn vrouw (www.smak.be).

Van  7  februari  tot  23  mei  2010  organiseren  het  MAC’s  en  Grand-

Hornu  Images  gezamenlijk  de  tentoonstelling  Le fabuleux destin 

du quotidien.  Aan  de  hand  van  een  kritische  zelfreflectie  over 

begrippen  als  ‘voorwerp’  en  ‘oeuvre’  willen  beide  partners  niet  

alleen de verwantschap maar ook de verschilpunten tussen deze disciplines 

aantonen (www.mac-s.be).

In de  lente van 2010 stelt het Museum Dhondt-Dhaensens een tentoon-

stelling  voor  gewijd  aan  de  kunstenaar  Anselm	 Reyle	 (Duitsland,  1970). 

Reyle  wordt  de  laatste  jaren  steeds  meer  beschouwd  als  een  van  de 

belangrijkste  gangmakers  van  een  nieuwe  generatie  kunstenaars.  

Hij produceert  schilderijen en  sculpturen met vaak  immense afmetingen. 

Zijn  werk  voert  een  fundamenteel  onderzoek  naar  de  nalatenschap  van 

het  abstract  modernisme  en  naar  zijn  huidige  mogelijke  betekenis.  Ook  

de  scheidingslijn  tussen  kunst  en  decoratie,  de  notie  van  perfectie  en 

de  status  van  het  object  zijn  belangrijke  thema’s  binnen  het  oeuvre.  

Te bezichtigen van 28 februari tot 11 april 2010 (www.museumdd.be).

Het  Centre  Pompidou  in  Parijs  viert  nog  tot  8  maart  met  een  grote 

overzichtstentoonstelling  het  werk  van  een  van  de  belangrijkste  Franse 

schilders uit de 20ste eeuw, Pierre Soulages. Terwijl hij bijna 90  is, wordt 

Soulages, “schilder van zwart en licht”, erkend als een van de belangrijkste 

abstracte  schilders.  De  tentoonstelling  presenteert  meer  dan  honderd 

belangrijke  werken,  van  1946  tot  vandaag.  Van  de  verbazingwekkende 

notenkleurige werken uit 1947  - 1949 tot de meest  recente waarvan het 

merendeel nog onbekend  is en die de dynamiek en diversiteit uiten van 

een oeuvre dat altijd in wording is. Zeker de moeite! (www.centrepompidou.fr). 

De  Fondation  Cartier  pour  l’Art  contemporain  stelt  van  11  maart  tot 

12  september  2010  een  uniek  project  voor  dat  zich  in  de  subtiele  en 

onbeschaamde  kinderwereld  afspeelt.  Op  een  leuke,  humoristische  en  

soms  ernstige  manier  overstelpt  Beat	 Takeshi	 Kitano	 de  bezoeker  in  zijn 

Gosse de peintre nu  eens  met  verrassingen  en  grappige  situaties,  dan 

weer  met  spelletjes  en  levenslessen.  Tegelijkertijd  drijft  hij  de  spot  met 

hedendaagse  kunst,  speelt  hij  met  wetenschappen  en  vermaakt  hij  zich  

met de typische clichés voor zijn land (fondation.cartier.com).

In  Londen  stelt  de  Serpentine  Gallery  van  3  maart  tot  25  april  2010  een 

solotentoonstelling  voor  van  een  van  ‘s  werelds  meest  gerespecteerde 

nog levende kunstenaars: Richard	Hamilton. Hamilton heeft sinds de jaren 

1950  heel  wat  uiteenlopende  werken  geproduceerd,  van  schilderijen  en 

gravures  tot  installaties  en  industriële  vormgeving.  De  tentoonstelling 

neemt  de  politieke  schilderijen  van  de  kunstenaar  als  uitgangspunt  om 

zijn  bijdrage  als  pionier  te  herwaarderen  (www.serpentinegallery.org). 

In  de  Tate  Modern  in  Londen  loopt  van  10  februari  tot  3  mei  2010  ook 

een  overzichtstentoonstelling  van  Arshile	 Gorky.  Deze  tentoonstelling  is 

een eerbetoon aan het buitengewone leven en oeuvre van Arshile Gorky 

(1904 - 1948). Samen met Rothko, Pollock en de Kooning was Gorky een 

van  de  invloedrijkste  Amerikaanse  schilders  van  de  20ste  eeuw  en  hij  

speelde een belangrijke rol in het ontstaan van het abstract expressionisme. 

De  tentoonstelling  omvat  schilderijen  en  tekeningen,  maar  ook  een 

handvol zelden geziene beeldhouwwerken. De kunstenaar van Armeense 

afkomst vluchtte in 1920 naar de Verenigde Staten voor de vervolgingen in 

zijn geboorteland. Hij nam de naam Arshile Gorky aan als verwijzing naar 

de Russische schrijver Maxim Gorky. Uit zijn eerste stillevens blijkt duidelijk 

de invloed van Cézanne, Picasso en vele anderen, maar zijn portretten uit 

de jaren 1920 en 1930 tonen hoe Gorky zijn persoonlijke ervaringen in een 

uiterst individueel realisme wist om te zetten (www.tate.org.uk/modern).

P. le G.

<	Toetredingsvoorwaarden	tot	The	Art	Society	zie	keerzijde	>

Binnenkort	...	in	België	en	omgeving



The

art’icle
 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.
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