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< Retrospectieve >

Nu de strijd om de gunst van
de kiezer volop woedt, is de bekoring
groot om voor dit editoriaal uit te gaan
van de vreemde verhouding tussen kunst en
politiek. De kunstwerken van veel hedendaagse
kunstenaars kunnen beschouwd worden als even zovele
politieke stellingnamen. Inderdaad, misschien hebben kunst
en kunstenaars zich vroeger vaak laten strikken door staten die
het meer te doen was om propaganda dan om artistieke vrijheid.
Dat de kunstenaar zijn plaats bepaalt tegenover het heersende beleid
en tegenover de politiek als zodanig, is al met al een vrij recent verschijnsel.
De moderne kunstenaar ontstaat pas met het Duitse romantisme, in het begin
van de negentiende eeuw. Hij is zich bewust van zijn andersheid, eist in naam
van zijn creatieve vermogen algehele vrijheid en keert radicaal de rug toe aan de
maatschappelijke rol die hij eeuwenlang heeft gespeeld – die van een ambachtsman
die werkt in opdracht van machtige mecenassen.
Werken van On Kawara, François Curlet en Maurizio Cattelan

Dat zich afzetten tegen bestaande patronen kleurt ook af op de kunst zelf: die
wordt stilaan een daad van protest. Kunst is niet langer meer het – soms geniaal – in
beeld brengen van wat is. Praxiteles, da Vinci, Rubens en de schilders van Lascaux gaven
de wereld van hun tijd weer om de waarden ervan te bestendigen. De progressieve
stromingen van de negentiende eeuw haalden de traditionele fundamenten van de kunst
onderuit en stelden de individuele perceptie centraal – wat de toenmalige critici de smalende

Een conceptuele verzameling,
een intellectuele benadering?
Hedendaagse kunst verzamelen,
tentoonstellen en beleven

bedenking ontlokte dat dat maar ‘impressionisme’ was.
De moderne kunstenaar stond op zijn vrijheid en zijn individualiteit. Dat
bracht hem niet alleen in conflict met de academische kunst, het deed hem
ook heel ver meegaan in protestbewegingen die de vastgeroeste samenleving
wilden omverwerpen. Het dadaïsme flirtte met de anarchie, het futurisme lonkte
naar het fascisme, de surrealisten noemden zichzelf communisten ... en Stalin
bedolf de suprematisten onder een dikke laag socialistisch realisme. De moderne
kunstenaar kwam inderdaad in gewetensnood: enerzijds wilde hij zijn protest
blijven uitschreeuwen, anderzijds werden de uitingen daarvan netjes door het
systeem – om het even welk – gerecupereerd. De Pop Art werd een icoon van de
consumptiemaatschappij, de hedendaagse Chinese kunst is het ‘democratische’ en
‘sexy’ uitstalraam van het regime van Beijing, Magritte wordt onderwezen aan de
Academie en de straatschilder Basquiat hangt aan de muur bij topmanagers …

< Bezoek onze site www.theartsociety.be >

Werken van Sol Lewitt,
Gabriel Orozco,
Daniel Buren,
Roman Ondak en
Lawrence Weiner

Op 19 april 2007 ontving The Art Society
Marc en Josée Gensollen voor een lezing
met de titel Een conceptuele verzameling,
een intellectuele benadering? Hedendaagse
kunst verzamelen, tentoonstellen en beleven.
Anne Pontégnie, Chief Curator van Wiels,
het centrum voor hedendaagse kunst dat
ondertussen zijn deuren opende in Brussel,
aanvaardde met plezier het gesprek te
modereren dat voorafging aan onze lunch
en een previewbezoek aan de kunstbeurs
artbrussels.

Zijn moderne kunstenaars dan opnieuw getalenteerde ambachtslui in dienst van de

Marc en Josée Gensollen zijn overtuigde

machtigen aan het worden? Twee eeuwen lang hebben ze zichzelf, de kunst en de

verzamelaars, al hebben ze zichzelf nooit die

maatschappij uit verstikkende keurslijven willen bevrijden. Hun kunst was een kreet.

titel toebedacht. ‘Anderen hebben dat voor ons

Blijkbaar hebben ze niet voorzien dat de heersende klassen zelf zouden evolueren:

gedaan’, zeiden ze. ‘Die zagen immers dat we heel

de meeste politieke en economische leiders staan nu positief tegenover protest,

bewust onze werken uitkozen en dat we er meer

vernieuwing en individualisme.

in huis hadden dan je in een doorsneewoning mag

Stelt de hedendaagse kunst nog vragen bij het reilen en zeilen van de kunstmarkt?
Isabelle Paagman, experte hedendaagse kunst bij Sotheby’s Londen, schetst een
portret van Banksy, een kunstenaar uit het Verenigd Koninkrijk die als geen
ander verzet blijft aantekenen, maar – u raadt het al – tegelijk erg hoog
aangeschreven staat op de kunstmarkt. Banksy’s geëngageerde kunst is
meer dan een politieke boodschap: ze zet ons aan het dromen. Op
afbladderende stadsmuren in Engeland, op het beton in Israël en
Palestina, in zalen van grote Amerikaanse musea, op al die plaatsen
waar men vruchteloos meende te zoeken naar een teken
van menselijkheid, zet Bansky de verwonderde kijker aan
het mijmeren. Ja, hij is een protestkunstenaar. Om de
doodeenvoudige reden dat hij ons de ogen opent voor
het kostbaarste dat we bezitten: ons menszijn.
Séverine Delen

verwachten.’ Niet verwonderlijk dus dat onze leden
geboeid luisterden naar hun uiteenzetting over
hun verzameling conceptuele kunst, waarin naar
hun eigen zeggen de vorm altijd ondergeschikt is
geweest aan inhoud en reflectie. Uiteraard werden
de drie onlosmakelijk met elkaar verbonden fasen
van hun omgang met hedendaagse kunst waarnaar
ze in de titel van hun lezing verwijzen – verzamelen,
tentoonstellen en beleven – voorafgegaan door
de prillere etappes van ontdekken, naar waarde
schatten en kopen, die elke echte kunstverzamelaar
maar al te goed kent.
Wij bieden u hier enkele uittreksels uit hun
lezing en wijzen er graag op dat de integrale
tekst binnenkort op onze website te vinden is.

Samenvatting van de tekst
van Marc en Josée GENSOLLEN
Het VERZAMELEN, zei het echtpaar, ‘heeft altijd

wordt niet alleen zichtbaar waar de verzamelaar

diepe psychische wortels’. Niet onterecht verwijst

mee bezig is, maar krijgt die ook een grotere

men daarbij vaak naar het anale stadium. Toch

verantwoordelijkheid tegenover de kunstenaar,

is ook net iets meer nodig: een ontmoeting, een

zijn werk, de manier van presenteren en het

gebeurtenis die het proces op gang trekt. Voor

publiek.’

beide psychiaters waren dat hun ontmoeting met
André Masson (1974), de ontdekking van het werk

De bewustwording van die verantwoordelijkheid

van Viallat en Arman, en de inhuldiging van het

leidt tot de vraag hoe de verzamelaar zijn collectie

Centre Pompidou (1977) met de retrospectieve

BELEEFT. De reconstructie van het appartement van

van Marcel Duchamp. Naar aanleiding van het

Ghislain Mollet-Vieville in het MAMCO in Genève

De uiteenzetting van Marc en Josée Gensollen zal

laatste evenement zijn ze zich meer dan ooit

heeft het echtpaar Gensollen de ogen geopend voor

onze leden beslist nog lang heugen. Hun laatste

vragen gaan stellen over de vorm en hebben

de mogelijkheden van een ruimte waarin video- en

woorden stemmen niet minder tot nadenken dan

ze ingezien hoe belangrijk contextualisering voor

andere installaties tot hun recht komen, waarvoor

de rest: ‘In onze samenleving is heel wat te doen

een kunstwerk is. Ook de impact van hun beroep

zelfs specifieke werken kunnen worden gemaakt

rond het feit dat hedendaagse kunst én louter

is niet te onderschatten: dat heeft hen gebracht

en waarin tegelijk best te leven valt. Beïnvloed

spektakel én voorwerp van speculatie lijkt te

tot een kritisch denken dat zijn wortels heeft

als ze zijn door het werk van Rirkrit Tiravanija en

worden. In die context hebben wij de indruk tegen

in de reactie tegen de burgerlijke waarden aan

Nicolas Bourriaud, proberen beide verzamelaars hun

de stroom in te roeien. De stelling die wij proberen

het eind van de jaren zestig en hen heeft doen

kunstwerken zo te presenteren dat ze commentaar

in te nemen, heeft iets utopisch en maakt ons tot

nadenken over materialiteit en taligheid: ‘Het niet-

en discussie uitlokken, zodat hun huis een

rari nantes in gurgite vasto, maar wij zijn ervan

blijvende karakter van veel hedendaagse kunst en

ontmoetingsruimte wordt, of, met andere woorden,

overtuigd geraakt dat ze niet zonder belang is,

onze ervaring als klinisch psychiaters hebben ons

een rendez-voushuis in de betekenis die Duchamp

hoe naïef ze soms ook kan lijken.’

geleidelijk afscheid doen nemen van het fantasme

aan dat woord gaf. De woning die ze daarvoor op

dat wij dingen kunnen bezitten. We kunnen ze

het oog hebben, is een voormalige fabriek die door

Met die woorden in het achterhoofd hebben wij

hoogstens tijdelijk in bewaring hebben – en toch

architect Harald Sylvander zal worden omgebouwd

even later genoten van de dynamiek en de artistieke

nog iets meer: we kunnen ze doorgeven en via hen

zonder haar architecturale eigenheid geweld aan

frisheid van de 25ste editie van artbrussels, een

iets overbrengen.’

te doen. Alle louter persoonlijke, anekdotische of

beurs voor hedendaagse kunst die tot de oudste in

decoratieve elementen worden eruit geweerd, ‘zodat

Europa behoort, maar nog altijd bijzonder actueel

alleen de producties van kunstenaars de ruimte een

is, vrolijk en ernstig tegelijk, complexloos bijna als

persoonlijke noot geven’.

een echte kunstschool …

Dan Graham, Two Viewing Room, 1975, installatie met video
en spiegel, 6 x 2.5 x 2.5 m

Stoelen van Franz West, lichtinstallaties van Liam Gillick en
werk van Jean-Pascal Flavien

TENTOONSTELLEN is voor Marc en Josée Gensollen
dan ook belangrijk: ‘Kunstwerken opstapelen
zonder er de mensen van te laten profiteren die ze
naar waarde weten te schatten, is een vergissing.
Ze opslaan in kisten ergens in een bergruimte is
onzin. Als de kunstenaar of de instelling erom
vraagt, is systematisch uitlenen geboden. Door de
werken tentoon te stellen, worden ze 'uitgeleverd'
aan de kritische blik van anderen. Daardoor

Kunstwerken van Pierre Bismuth, Anri Sala, Sam Durant en Liam Gillick
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< À propos … >

humor. Hij gebruikt zijn werk als een interactief
medium. Zijn beelden zijn een regelrechte kritiek
op onze samenleving: Bomb hugger toont een
meisje dat liefdevol een bom omhelst, Bombing
middle England drie petanquespelers die
bommen in plaats van bollen op het groene gras
gooien, en zijn beeld van twee bobby’s die
elkaar op een straathoek staan te kussen, is
misschien wel een van zijn bekendste werken.
Hoewel hij op straat actief blijft, wordt zijn werk
sinds enkele jaren soms ook tentoongesteld. De
eerste expositie in Londen, Turf wall (2003), was
ondergebracht in een opslagplaats in het oosten
van de stad. Zijn sjablonen op doek of papier,
kritische

knipogen

naar

onze

consumptiemaatschappij, kenden een enorm
succes. Hij werd snel bekend in alternatieve
milieus en het duurde niet lang of ook de
traditionele media toonden belangstelling en er
hingen Bansky’s in de meest trendy en cutting
edge galerieën van Londen.
De vraag naar zijn werken steeg al even snel. Met
zijn atypische parcours zijn die natuurlijk minder
makkelijk aan de haak te slaan dan wanneer ze in
het klassieke circuit van de hedendaagse
kunstmarkt ergens aan de haak zouden hangen.
Bansky blijft discreet. Hij houdt van provoceren
4

en verrassen. Zo kondigt hij bijvoorbeeld zijn

Banksy, Drip Dinner, z. d., spuitbus en huisverf op karton

occasionele tentoonstellingen slechts enkele
dagen van tevoren op zijn website aan.

Banksy: straatkunst in verzamelingen hedendaagse kunst
Verzamelaars die voor zijn kunst vallen, vinden
Naam en gezicht onbekend, maar de tagger die schuilgaat achter het pseudoniem Banksy is op dit ogenblik

via de traditionele kanalen dus maar moeilijk

wel een van Engelands populairste kunstenaars. Hij is niet in een of ander vakje onder te brengen, laat zijn

toegang tot zijn werk. Een uniek werk op de

sporen na op straat en in de metro, drukt zich uit met sjablonen of spuitverf en doet denken aan de

kop tikken is zelfs ronduit een huzarenstukje.

underground culture van jonge graffitikunstenaars uit het New York van de vroege jaren tachtig als Jean-

In oktober 2006 stelde Bonhams het ontwerp

Michel Basquiat en Keith Haring. Net als hun werk vindt dat van Banksy de laatste jaren zijn weg naar

voor het album Think Tank van de groep Blur

galerieën, verkoopzalen en privéverzamelingen.

te koop. De waarde van het werk, uitgevoerd
op staal, werd op 5.000 à 7.000 pond geschat;

Door Isabelle PAAGMAN, Specialist Expert Contemporary Art Sotheby’s London
Grappig, onvatbaar, gedurfd, lakend: zo wordt zijn
werk meestal omschreven. Banksy, zo van de straat
geplukt, is de laatste hype op de hedendaagse
kunstmarkt. Omdat graffiti nog altijd illegaal zijn,
blijft rond zijn ware identiteit een waas van
geheimzinnigheid hangen. De jongste rebel uit de
kunstwereld zou geboren zijn in Bristol in 1974. Zijn
graffiti verschenen eerst in zijn geboortestad, later
ook in Londen en zelfs buiten Engeland, onder meer
in de Verenigde Staten.
Voor wat hij meestal ’s nachts op muren in de stad
schildert, gebruikt hij een mengeling van graffiti- en
sjabloonkunst. Met zijn mooie, subtiele graffiti,
soms zo groot als een toneeldecor, brengt hij een
anarchistisch-poëtische boodschap met veel zin voor

Banksy, Bombing Middle England, 2001, spuitbus en acrylverf met sjabloon op doek

uiteindelijk ging het van de hand voor 62.400

Ook kunstenaars van zijn eigen generatie

pond. In hetzelfde seizoen verkocht Sotheby’s

erkennen zijn talent. Damien Hirst wijdde

Drip dinner, een sjabloon op karton met een

deze winter een hele zaal aan Banksy op

geschatte waarde van 10.000 tot 15.000 pond,

de tentoonstelling van Murderme, zijn

voor 16.800 pond. Een acryl op doek in drie

eigen verzameling kunstwerken, in de

edities, Mona Lisa genaamd, haalde 57.000 pond

Serpentine Gallery in Londen.

(terwijl het geschat was op 15.000 à 20.000 pond).
Voor een reeks van zes zeefdrukken, getekend en

Eerder was al werk van Banksy te

genummerd 8/20, waarop Kate Moss is afgebeeld

zien in openbare instellingen. De

zoals de Marilyns van Andy Warhol, werd 50.400

kunstenaar

pond geboden. Het zal duidelijk zijn dat de

verschillende keren in geslaagd

verkoopzalen de graffitikunst net zo min links

ongemerkt een van zijn eigen

laten liggen als de potentiële kopers.

werken

is

tussen

er

de

namelijk

officieel

tentoongestelde werken van een
In februari 2007 werden nieuwe records gehaald:

museum te hangen. Zo hing hij op

Ballerine with action man parts, een beeld in

13 mei 2005 een afbeelding van

beschilderd kunsthars waarvoor Bansky zijn

een blik soep, uiteraard een knipoog

inspiratie haalde bij Degas, ging van de hand voor

naar Andy Warhol, in het Moma in

96.000 pond en de sjabloon Bombing middle

New York. Pas na drie dagen kwam de

England werd toegewezen voor 102.000 pond.

stunt aan het licht. Hij heeft iets
soortgelijks gedaan in het Metropolitan
Museum in New York en in het British Museum.
Op die laatste plaats hebben ze beslist het werk te
houden. Het maakt er nu deel uit van de permanente
collectie.
Eenzelfde soort erkenning valt zijn straatkunst ten
deel: het stadsbestuur van Bristol heeft beslist dat

Banksy, Ballerina with action man parts, 2005,
beschilderd kunsthars, editie van 6

zijn graffiti voortaan onder een speciaal statuut
vallen en beschermd zullen worden, terwijl andere
tags op openbare plaatsen nog altijd onder de wet

verzamelingen van hedendaagse kunst te brengen,

tegen het vandalisme vallen.

waar zijn werken zij aan zij hangen met die van
internationaal vermaarde kunstenaars.

Ondanks al die aandacht kan Banksy zijn ware
identiteit nog altijd goed geheimhouden. Anders

Inhoudelijk en artistiek verwijst Banksy met zijn

zou de politie hem immers onmiddellijk arresteren,

werk naar kunstenaars als Warhol en Duchamp

maar tegelijk vergroot die anonimiteit zijn

(met zijn versie van de Mona Lisa), maar ook naar

bekendheid in niet geringe mate: de mensen

de Vlaamse schilderkunst van de zeventiende

bewonderen zijn lef. Anderzijds appreciëren ze dat

eeuw. Heel belangrijk voor hem is de figuur van

Die werken zijn meestal afkomstig van mensen die

hij de graffitikunst bekend heeft gemaakt en heeft

Blek le Rat, de vader van de sjabloonkunst in Parijs.

ze voor enkele honderden ponden hebben kunnen

opgewaardeerd

‘Elke keer als ik denk iets nieuws te hebben

Banksy, Mona Lisa, 2003, spuitbus en acrylverf met sjabloon
op doek, editie van 3

door

ze van de straat in

kopen en nu profiteren van de euforie rond Banksy.

geschilderd, merk ik dat Blek le Rat dat twintig jaar

Hoe zit het dan met de authenticiteit van de werken

eerder al heeft gedaan’, zei Banksy ooit.

die

worden

doorverkocht?

Banksy

wordt

vertegenwoordigd door Steve Lazarides, een

Banksy mag dan al geen pionier van de graffitikunst

Londense handelaar die uiteraard geen controle

zijn, zijn steile klim naar de roem is zonder

uitoefent op wat Banksy op straat creëert, want dat

voorgaande. De verwantschap met Jean-Michel

is gratis en voor iedereen toegankelijk, maar wel op

Basquiat en Keith Haring laat vermoeden dat dit

wat in de handel wordt gebracht: daarvoor levert

nog maar een begin is. Misschien is de volgende

hij authenticiteitcertificaten af, met het stempel van

etappe in het succesverhaal wel dat in de

de kunstenaar.

verkoopzalen creaties verschijnen die rechtstreeks
van de straat zijn weggehaald …

Verleden jaar hield Banksy een tentoonstelling in
een opslagplaats in Los Angeles. Met die expositie,
Barely Legal, was hij meteen een beroemdheid bij
de Hollywoodsterren. Brad Pitt, Angelina Jolie, Jude
Law, Christina Aguilera en Keanu Reeves kochten
zijn werk. Dus kwam zijn naam in de pers en zo
kreeg hij nog meer internationale bekendheid.

Banksy, Bomb Hugger, z.d., spuitbus en acrylverf met sjabloon
op doek
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< Binnenkort >
Seizoen 2007 – 2008
Ook voor het komende seizoen 2007-2008
heeft The Art Society heel wat in petto. Het belooft
weer een gevarieerd programma te worden waarbij exclusieve
evenementen in binnen- en buitenland elkaar afwisselen aan een
nimmer aflatend tempo. We heffen alvast een tipje van de sluier voor u op.
We starten in september met een uitstap naar Amsterdam. We bezoeken er de
Stichting de Appel, waar twee tentoonstellingen lopen, de ene van de Duitser Thomas Zipp
1

(°1966, Heppenheim), de andere van de Belg Michaël Borremans (°1963, Geraardsbergen).
De werken van Thomas Zipp zijn niet los te koppelen van de Duitse historische neoexpressionistische traditie. Misschien kunnen we ze beter definiëren als neosymbolisitisch, zijn
figuratieve werken bezitten immers die symbolische, realistische en kalligrafische helderheid. Langs zijn
kant zoekt Borremans met zijn werk toenadering tot de traditie van de teken- en schilderkunst. Hij gaat een
boeiende conversatie aan met de restanten die ons overgeleverd zijn uit de 18de en 19de eeuw en koppelt ze
aan een reflectie over de eigentijdse mens en samenleving. We bezoeken in deze bruisende stad eveneens een
bedrijfscollectie en zullen u verder trakteren op een architecturale tour in een van de gebouwen van ING. Enkele

2

spraakmakende gebouwen zijn de Amsterdamse Poort (architecten Alberts & Van Huut) en natuurlijk het recentste,
het ING House (architecten Roberto Meyer en Jeroen van Schooten).
Op 8 en 9 oktober heeft een tweedaagse uitstap naar Chatsworth en Manchester (UK) plaats. De aanleiding van deze reis

3

is in de eerste plaats de private sale 'Beyond Limits', die onze partner Sotheby’s op dat moment organiseert in het
adembenemende park van Chatsworth, domein van de Hertogen van Devonshire. Het prachtige park werd ontworpen door
Capability Brown, en vormt de setting voor de tentoonstelling van monumentale moderne en hedendaagse beelden van
belangrijke kunstenaars van de laatste honderd jaar. Ook de privécollectie van Chatsworth is van niet te onderschatten waarde
en beslaat een kunstperiode van meer dan 4000 jaar. Dikwijls hadden de hertogen een rechtstreekse band met de kunstenaars en
dit zet ook de huidige Hertog van Devonshire voort: aan Lucian Freud werd bv. gevraagd een serie portretten te maken van de
familie. Verder plannen wij ook een bezoek aan galerijen en andere hedendaagse tentoonstellingsruimten in Manchester in de

4

6

namiddag. De datum van deze uitstap werd gekozen in functie van de Frieze Art Fair, waarvan de vernissage op woensdag 10
oktober plaatsvindt in London.
Op 25 november bezoeken we het atelier van David Claerbout in Antwerpen. Claerbout wordt beschouwd als een van de beste
hedendaagse videasten. In het oeuvre van Claerbout vervagen de grenzen tussen fotografie en videofilm: foto’s worden in beweging
gezet en videofilms worden tot stilstand gebracht. Hij wil het publiek tot een beter besef van de tijd laten komen en het is dit spel

5

van het zichtbaar maken, het bewust worden van tijd dat aan de basis ligt van zijn oeuvre. Hij stelt vragen over de authenticiteit, de
voorstelling en de problematiek van tijd, beeld en geluid. We nemen ook een kijkje bij Extra City, Centrum voor Hedendaagse Kunst,
waar de tentoonstelling Like Being Like: The Theatre of Mimicry wordt voorgesteld, met werken van o.a. Keren Cytter, Tibor Hajas
en Harun Farocki, Valérie Mréjen, Isabell Spengler. In deze groepstentoonstelling die thematisch aansluit bij het vraagstuk rond

6

‘wording’ staan de onderwerpen ‘mimiek’ en ‘acteren’ centraal. In het geval van de mimiek ‘wordt’ een organisme als het ware zijn
omgeving, het wordt onzichtbaar door na te bootsen, door op te lossen in de ruimte. Dit is een tentoonstelling over wat we
kunnen ‘worden’ en over de dunne scheidingslijn tussen acteren en zijn. Er wordt heel wat nieuw werk getoond naast spectaculaire
herontdekkingen zoals het werk van de surrealist Jean Painlevé.
In december plannen we een daguitstap naar Düsseldorf en meer bepaald naar het K21 en de tentoonstelling van het
Nederlandse duo Jeroen de Rijke (°1970 - †2006) en Willem de Rooij (°1969). De verstilde, contemplatieve films van deze
videokunstenaars werden sinds het begin goed ontvangen door de kunstwereld en opgepikt door internationale musea. De
filmwerken waaraan ze soms wel een jaar werkten, zoeken aansluiting bij schilderkunstige genres die tot de Nederlandse
traditie behoren sinds de glorieuze zeventiende eeuw. De twee vormden sinds 1994 een succesvol duo dat uiteen werd
gerukt sinds de dood van Jeroen de Rijke vorig jaar. In het K20 loopt tevens een tentoonstelling over Hiroshi Sugimoto.
Sugimoto staat bekend voor zijn zwart-witfoto’s waarmee hij sinds meer dan 30 jaar de thema’s benadert van tijd,

7

herinnering, droom en geschiedenis van de afbeelding. Bovendien bieden we u uiteraard de gelegenheid de
1 Hiroshi Sugimoto,
Mathematical Form 0009,
2004, © Hiroshi Sugimoto,
8

uitmuntende kunstverzamelingen van zowel het K20 als het K21 opnieuw te ontdekken.

2 Michael Borremans, Anna, 2003,
courtesy Zeno X Gallery

In januari organiseren we zoals gewoonlijk onze jaarlijkse Conferentie in de hoofdzetel van ING België.
Opnieuw zal een internationaal gerenommeerde curator of museumdirecteur een uiteenzetting

3 David Claerbout, White House, 2006, courtesy
David Claerbout and Galerij Micheline Szwacjer

brengen over een hot topic in de hedendaagse kunst.

4 Thomas Zipp, D.A., 2007,
courtesy Konstanze Habermann

In februari bezoeken we het Wiels in Brussel. Met dit kunstencentrum heeft de hoofdstad

5 ING House, © ING Groep nv
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6 Jeroen De Rijke en Willem De Rooij, Bantar Gebang,
2000, 35mm-film
7 Peter Buggenhout, Pati Natae (2), 2000, behandelde paardendarm,
behandelde koeienmaag, courtesy Peter Buggenhout
8 Berlinde De Bruyckere, Eén, 2003-2004, was, hars, metaal,
2 vitrinekasten, courtesy Museum Dhondt-Dhaenens
9 Harun Farocki, Die Schöpfer der Einkaufswelten, 2001, videostill

10

10 Tibor Hajas, Dark flash, © Irek Bojczuk

van Europa zijn eerste Centrum voor Hedendaagse Kunst. Het Centrum is gevestigd in
de Blomme, het hoekgebouw van de vroegere brouwerij Wielemans-Ceuppens,
een van de mooie voorbeelden van modernistische industriële architectuur
die Brussel rijk is. We zullen ook een bezoek brengen aan een
kunstenaarsatelier – we denken onder meer aan Ann Veronica
Janssen, Jota Castro, Didier Vermeiren, Marie-Jo
Lafontaine, Michel François, François Curlet,
Jan De Cock …

In maart gaan we naar Gent voor een bezoek aan de ateliers van
Berlinde De Bruyckere en Peter Buggenhout. Berlinde De Bruyckere
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maakt beelden en installaties die gekenmerkt worden door de
dualiteit van leven en dood, liefde en lijden, bescherming en
dreiging. De gebruikte vormen en materialen zijn steeds gekozen in
functie van hun metaforische kracht. Zo werkt zij onder meer met
dekens die niet enkel geborgenheid en warmte symboliseren maar
ook kwetsbaarheid en angst. Ook het paard is voor haar een
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metafoor van kracht, passie, macht, oorlog en dood. Haar echtgenoot
Peter Buggenhout maakt grote polymorfe beelden uit bouwafval,
paardendarmen en koeienmagen. Hiermee regenereert hij het puin
dat onze cultuur achterlaat en organische – ooit levende – materialen.
Na dit atelierbezoek gaan we naar het museum Dhondt-Dhaenens
in Deurle waar werken van de jonge Poolse kunstenaar Robert
Kusmirowski (°1973, Lodz) worden tentoongesteld. Zijn sculpturen
en ruimtevullende installaties bestaan uit nauwkeurig nagemaakte
driedimensionale objecten die onze relatie met de geschiedenis
vertroebelen. Meestal gebruikt hij papier, karton en schuimrubber
als basismateriaal. Hij creëert een dummyachtige realiteit waarin alle
elementen een ‘trompe l’oeil’-karakter hebben. Robert Kusmirowski
verzamelt als het ware geschiedenis, de iconografie van een
bepaalde gebeurtenis, een plek of een periode. We ontdekken er
ook een project van Anouk De Clercq, een jonge mediakunstenares
(°1971, Gent) die sinds een aantal jaren aan een eigenzinnig oeuvre
werkt. Haar vroegste artistieke werk bracht haar bij dans- en
theatergezelschappen zoals The Wooster Group. In 2002 presenteerde
ze een opgemerkte videoanimatie tijdens de Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst in Brussel.
Op donderdag 17 april heeft de 26ste hedendaagse kunstbeurs
artbrussels plaats. In het kader daarvan organiseren we opnieuw een
boeiend Collectors’ panel, gevolgd door een exclusieve preview van
de kunstbeurs.
7

Op 16 mei organiseren we een boeiende en uitgebreide daguitstap
in en om Parijs. We zullen er de Fondation d’art contemporain
Daniel et Florence Guerlain bezoeken. De stichting werd opgericht in
1996 en is gelegen in Les Mesnuls, op een boogscheut van Parijs.
Deze gerenommeerde privécollectie van hedendaagse kunst omvat
onder meer een prachtig beeldenpark. Verder verdient de
tentoonstelling Les traces du Sacré onze aandacht in het Centre
Pompidou. Het uitgangspunt van deze tentoonstelling zijn werken
die gaan van Odilon Redon tot Damien Hirst, van Kasimir Malevitch
tot Marina Abramovic, stuk voor stuk kunstenaars die in de 20ste
eeuw de spirituele crisis hebben geïllustreerd die gepaard ging met
de grote metafysische bevraagstellingen. Verder hopen wij, in
functie van de precieze data, een bezoek te brengen aan de
tentoonstelling Monumenta die in 2008 Richard Serra (°1939, USA)
ontvangt in het Parijse Grand Palais. Sinds de jaren zestig maakt
Richard Serra grote geometrische sculpturen in onbewerkt
cortenstaal. De monumentale staalplaten beïnvloeden de ervaring
van schaal en ruimte en tarten elk begrip van zwaartekracht. In het
Da

Su

ns

le

labiele en wankele evenwicht van zijn roestige stalen configuraties
Ch

ihu

et
bo
Bo ly,
o
at
fot t en
oc
ge , 200
b
ou
6,
rte laze
n
sy
So glas
the
,
by
’s

wordt de wezenlijke materiële eigenschap van het enorme gewicht
de bindende kracht van Serra’s beeldhouwwerken.
In juni eindigen we het jaar zoals gewoonlijk in schoonheid met een
bezoek aan een paar privécollecties in België. We hopen u te mogen
verwelkomen in het zeer persoonlijke kader van alweer hoogstaande
en gediversifieerde privécollecties.
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Zoals u hebt kunnen ontdekken, belooft ook dit seizoen uiterst
gevarieerd en boeiend te zijn. Wij hopen u dan ook allen talrijk te
mogen ontmoeten op onze activiteiten. De concrete modaliteiten en
eventuele wijzigingen aan het programma zullen u steeds tijdig
worden meegedeeld. Wij wensen u ondertussen alvast een
verkwikkende en ontspannende zomervakantie toe.

< Waardevolle adviezen >

gebundeld in archieven, kunstenaarsarchieven
met een levendig karakter en waarin de brede
waaier van activiteiten met de hedendaagse
kunstwerken tot uiting komt.
Met een kunstenares als Joëlle Tuerlinckx
bijvoorbeeld is het boeiend samenwerken
omwille van de diverse combinaties met de
elementen binnen haar oeuvre. Ze hecht veel
betekenis aan de overdracht van een werk als
een collectiestuk. Tijdens het project Inside
Installations2 werd er in het S.M.A.K. een
onderzoeksdossier samengesteld om haar werk
in de toekomst goed te kunnen begeleiden. In
haar oeuvre combineert ze o.a. dia’s, kleefband,
boeken en verschillende volumes. Een nieuwe
ruimte of een nieuw tentoonstellingsconcept
kan voor haar werk een andere betekenis
Joëlle Tuerlinckx, Un ensemble autour de MUR, 2002, installatie © S.M.A.K

hebben, bij de presentatie van een installatie

Beheer en behoud van hedendaagse kunstwerken
Methodologie voor de communicatie met kunstenaars
In deze rubriek lichten wij graag enkele aspecten toe van het beheer en behoud van hedendaagse
kunstwerken en trachten wij u enkele nuttige tips te geven. In dit nummer gaan we dieper in op het
belang een goede communicatie met de kunstenaars te ontwikkelen. Vooral wanneer hun oeuvre
installaties of videoinstallaties omvat.

zijn meerdere opstellingen mogelijk. Daarom
zijn er scenario’s uitgewerkt met richtlijnen over
de variabele presentaties van het kunstwerk.
Tot nu toe zijn een zestal opstellingsmomenten
in kaart gebracht en het is de bedoeling om de
informatie over die presentaties uit te breiden.
Soms zijn het net het idee en het concept die
bewaard moeten worden en kan de materiële

Door Frederika HUYS, hoofd conservatie en restauratie in het S.M.A.K.
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vorm gerealiseerd of aangepast worden door
de richtlijnen uit te voeren. Sommige onderdelen
van het werk zijn dus vervangbaar en voor de

Gegevens

verzamelen

is

essentieel

om

schatten welke soort informatie nodig is, is er al

reproductie ervan zijn videobeelden gemaakt.

hedendaagse kunstwerken te beheren en te

een behoorlijke bodem gevormd. Daarnaast is het

Daarin toont de kunstenares hoe ze bijvoorbeeld

behouden. Momenteel beperkt de vastlegging

noodzakelijk om een structuur te creëren die in de

papier scheurt en vouwt om een carré of een

van gegevens zich in de meeste gevallen tot de

toekomst kan uitbreiden. Een structuur die ruimte

volume te maken, of hoe ze glazen platen schikt

basis- en conditieregistratie. Daarnaast zijn er

voorziet voor beeldmateriaal van de opstelling

op een wandkast. Voor haar is ‘het presenteren’

nog tal van instrumenten om de collectiewerking

van het werk in diverse locaties, ruimte voor

het werk en men kan daarom ook niet spreken

te ondersteunen (transportdocumenten, foto’s

de beschrijving van ervaringen van het publiek,

van 'representatie' van een oeuvre. Het werk

en video’s, richtlijnen enz.). Tegenwoordig

critici, betrokkenen en museummedewerkers.

van het S.M.A.K. bestaat in feite uit een stellage

bestaat er dus al een beperkt aantal elementen

Ruimte ook voor het materiaal dat kunstenaars

van vormen, inscripties en beeldmateriaal. Het is

die noodzakelijk zijn om een werk in een

inbrengen en ruimte voor het materiaal dat

door de elementen te combineren dat een werk

collectie op te nemen. Naast die noodzakelijke

gemaakt wordt in functie van het behoud en het

vorm krijgt. Er zijn richtlijnen over het

gegevens moeten veel meer elementen in verband

beheer van het werk. Al die informatie wordt

combineren van volumes, het projecteren van

met de kunstenaar en diens oeuvre in kaart
gebracht worden. Het Netwerk voor de
conservatie van hedendaagse kunst1 stimuleert
de uitbreiding van die cartografie met
informatie van partnermusea. Materiaaltechnische, kunstinhoudelijke, biografische en
restauratorische gegevens, documenten en
voorwerpen worden beschreven en uitgewisseld
door middel van de ‘Incca Archives’.
Opvallend is dat kunstenaars vaak een eigen
manier verkiezen om informatie door te spelen.
Door de samenhang ervan met de eigenheid
van de kunstenaar kan men er al een eerste
benadering uit distilleren. Gaandeweg zal de
praktijk de lacunes blootleggen en zo kunnen dan
gerichte vragen gesteld worden, vertrekkende
vanuit het denkkader van de kunstenaar, vragen
over de activiteiten, de toekomstige presentatie
en de veranderingen in het oeuvre. Door in te

Joëlle Tuerlinckx, Installatieplan van Un ensemble autour de MUR, 1998’ Application n° 3, 2002, © S.M.A.K

beelden in variabele dimensies en het

publiek, conservering en restauratie zijn de

restaureren van bepaalde elementen. Op de

belangrijkste thema’s die worden aangeraakt

eerste plaats wordt haar oeuvre geconserveerd,

in een kunstenaarsinterview.

restauratie en reproductie komen aan bod
De omgang met een kunstwerk binnen het

wanneer dat nodig is.

kader van een collectie kan sterk verschillen met
Het is absoluut noodzakelijk om uitgebreide

de omgang binnen het kader van een tijdelijke

documentatie aan te leggen voor variabele,

tentoonstelling. Een kunstwerk maakt vaak

conceptuele en interactieve kunstwerken.

eerst deel uit van een tijdelijke tentoonstelling

Mocht er daarover geen communicatie

en wordt dan aangeworven. Wanneer het

bestaan dan zou men niet weten wat met

werk in een collectie wordt opgenomen zijn er

die kunstwerken aan te vangen na de initiële

meestal veel beheersaspecten te onderzoeken.

opstelling. Een werk zou onveranderlijk

Belangrijk is dat er een wisselwerking tot stand

opgesteld blijven en vaak kapotgaan omwille

gebracht wordt om de juiste manier te vinden

van zijn fragiliteit. Richtlijnen bij zulke werken

om het kunstwerk te tonen en te bewaren.

De spontane, zuivere beweging die zowel

zijn de enige garantie voor hun voortbestaan.

Installaties

uiteenlopende

voorkomt in de action paintings van Pollock als

kenmerken en zijn vermoedelijk de moeilijkste

in deze sculptuur verandert bij elke minimale

het

kunstwerken om in kaart te brengen. Aspecten

verschuiving. De kunstenaar werd uitgenodigd

proces vaak als materiaal, als een veld van

zoals variabiliteit, reproductie, performance,

om zijn werk te installeren in het museum. Het

mogelijkheden waarvan ze zich ten volle

elektronische media en interactie zijn vervat in

werkproces werd van begin tot einde gefilmd.

bewust zijn. Het werkproces wordt deel

vele werken. Pasklare antwoorden om ermee

Systematisch werden er lagen opgebouwd

van het product en het product wordt

om te gaan hebben we niet. Onderzoek ligt

en Lebret vergeleek zijn werkwijze met de

getoond binnen een bepaalde context. De

hier aan de basis van oplossingen, meestal

opbouw van een traditioneel schilderij. Hij

variabele aspecten maken deel uit van het

gebeurt dat samen met de kunstenaar.

begon met een witte ondertoon waarna geel,

werk en moeten opgenomen worden in de

Afhankelijk van de aard van het werk en de

grijs en vervolgens hardere kleuren volgden.

technische beschrijvingen. Een beschrijving

manier die de kunstenaar verkiest, wordt er

Met Patrick Lebret werd afgesproken dat het

is een voortdurend betoog, kent begin noch

een communicatie- of samenwerkingsvorm

werk een volgende keer met behulp van

einde, maar erkent wel onophoudelijke

gekozen.

de video geïnstalleerd zou worden. Nadien

Hedendaagse

kunstenaars

nemen

hebben

zeer

relaties. We zouden een handboek, een

Foto van Patrick Lebret tijdens
de uitvoering van zijn installatie
Quelques mètres de Pollock, © S.M.A.K

kon hij de realisatie becommentariëren. We

technische beschrijving kunnen maken die

Het werk Quelques mètres de Pollock van

stelden hem voor om een video-interview te

zuiver instrumenteel is, zoals een hulpmiddel

Patrick Lebret uit de collectie van het S.M.A.K.

doen waarin hem vragen werden gesteld over

bij gebruik. Daarbij kan het ook een levende

is daar een goed voorbeeld van. Het werk

het werk en het behoud ervan. Hij weigerde,

bron van informatie zijn, die geen eindpunt

bestaat uit ontelbare wollen draden die een

maar ging wel akkoord met een geregistreerde

kent, die een beschrijving is van ervaringen.

bed voorstellen. Bij de afbouw van het werk

dialoog waarin we hem vragen stelden over

Hoe omschrijven we ervaringen en wiens

was het direct duidelijk dat het onmogelijk

het behoud en hij ons vragen stelde over onze

ervaringen zijn daarbij van toepassing?

was de globale vorm te behouden. De

uitvoering van het werk (als performer).

Iedereen is het erover eens dat de ervaring

woldraden waren rechtstreeks op de grond

van de kunstenaar het fundament vormt.

gelegd. Door er iets onder te schuiven,

Het mag dus duidelijk zijn dat, terwijl

Omgang en presentatie, confrontatie met het

zou de structuur ongetwijfeld veranderen.

beheerders,

museamedewerkers

collectioneurs

oplossingen

zoeken

en
om

de kunstwerken te beheren en behouden,
kunstenaars naar een gepaste omgang
met hun werk zoeken. Ze zijn trouwens
vaak enthousiast als we hen vragen hun
werkproces te mogen filmen. De integratie
van hun werk in een collectie is afhankelijk
van de mogelijkheden die er zijn om het te
beheren. En zowel kunstenaars als beheerders
beschikken tegenwoordig juist over een
uitgebreid gamma van hulpmiddelen voor het
behoud en de presentatie van de werken.

1 The International Network for the Conservation of
Contemporary Art (www.incca.org)
2 Inside Installations: Preservation and Presentation of
Installation Art is een driejarig onderzoeksproject
(2004-2007) gesteund door het Cultuurprogramma 2000
van de Europese Unie. (www.inside-installations.org)

Patrick Lebret, Quelques mètres de Pollock, 1999, installatie, 25 x 200 x 380 cm, wol, © S.M.A.K
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< The Art Society >
Enkele biënnales:

Seizoen 2007 – 2008
The Art Society biedt in het seizoen 2007-2008 een programma dat steeds meer de nadruk

52ste Biënnale van Venetië

legt op exclusieve bezoeken aan magische plaatsen die niet altijd toegankelijk zijn voor

www.labiennale.org

het grote publiek. Hieronder zetten we de evenementen voor u op een rijtje …

Documenta 12, Kassel
www.documenta.de

Data onder voorbehoud.

Vrijdag 21 september 2007. Daguitstap naar Amsterdam met een bezoek aan

Skulptur Projekte, Münster,

de Stichting De Appel waar de werken van Thomas Zipp en Michaël Borremans

www.skulptur-projekte.de

worden tentoongesteld. We bezoeken tevens een bedrijfscollectie en maken een
architecturale tour in een van de gebouwen van ING.

Maandag 8 en dinsdag 9 oktober 2007. Tweedaagse uitstap naar Engeland.
private sale 'Beyond Limits' van Sotheby’s in Chatsworth. Bezoek aan galerijen en

En tot slot enkele belangrijke kunstbeurzen:

hedendaagse tentoonstellingsruimten in Manchester.

Zondag 25 november 2007. Bezoek aan het atelier van de toonaangevende videast

Art Basel, 13/06 – 17/06/07,

David Claerbout in Antwerpen en aan het Centrum voor Hedendaagse Kunst, Extra

Art Forum Berlin, 29/09 – 03/10/07,

City, waar de groepstentoonstelling Like Being Like: The Theatre of Mimicry wordt
voorgesteld, met werken van o.a. Keren Cytter, Tibor Hajas en Harun Farocki, Valérie
Mréjen, Isabell Spengler.

December

2007. Daguitstap naar Düsseldorf

waar in het K21 een tentoonstelling loopt van het
Nederlandse duo Jeroen de Rijke en Willem de Rooij
en in het K20 van Hiroshi Sugimoto.

Dinsdag 15 januari 2008. Jaarlijkse Conferentie in
10

de hoofdzetel van ING te Brussel onder leiding van

1

2

3

4

een internationaal gerenommeerde curator of museumdirecteur.

Woensdag 20 februari 2008. Bezoek aan het kunstencentrum Wiels en bezoek aan
het atelier van een gerenommeerde kunstenaar in Brussel.

Vrijdag 14 maart 2008. Bezoek aan de ateliers van het kunstenaarsechtpaar
Berlinde De Bruyckere en Peter Buggenhout in Gent. We brengen tevens een bezoek
aan het Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle om er de werken van de jonge Poolse
kunstenaar Robert Kusmirowski te ontdekken en een opstelling van de Belgische

6

7

videokunstenares Anouk De Clercq.

Donderdag 17 april 2008. 26ste hedendaagse kunstbeurs artbrussels. In het kader
daarvan organiseren we opnieuw een boeiend Collectors’ panel, gevolgd door een
bezoek in preview aan de kunstbeurs.

Vrijdag 16 mei 2008. Daguitstap naar Frankrijk. Bezoek aan de Fondation
d’art contemporain Daniel et Florence Guerlain nabij Parijs en bezoek aan de
tentoonstelling Les traces du Sacré in het Centre Pompidou.

Juni 2008. We eindigen het jaar zoals gewoonlijk in schoonheid met een bezoek aan
een of meerdere privécollecties in België.

1 Paul Chan, 1st Light (detail), 2005,
digitale videoprojectie, installatiezicht in
Magazijn 3 Stockholm Konsthall,
courtesy Paul Chan en Greene Naftali
Gallery, foto © Martin Runeborg
2 Salvador Dali, Lobster Telephone, 1936,
© Salvador Dali, courtesy Gala-Salvador Dali
Foundation
3 René Daniëls, Le retour de la
performance, 1987, olieverf op doek,
courtesy Museum De Pont
4 Kendell Geers, Mondo Kane, 2001,
courtesy S.M.A.K.
5 Hélio Oiticica, Grand Nucleus, 1960-6,
© César and Claudio Oiticica Collection

Uiteraard houden we u op de hoogte van de concrete modaliteiten van onze
activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat ook dit seizoen verrassend en boeiend zal zijn
voor onze leden.

< Selectie … >

Binnenkort … in België en omstreken
10/06 – 21/11/07

In Brussel heeft de tentoonstelling Visit(e) – Hedendaagse kunst

Curator: Robert Storr

in Duitsland (23/03 – 01/07/07) plaats in het ING Cultuurcentrum. De
tentoonstelling toont een brede waaier van technieken en media uit de

16/06 – 23/09/07
Thema: Drie leidraden in vraagvorm: Is moderniteit onze antiquiteit?

verzameling hedendaagse kunst van de Bondsrepubliek Duitsland en omvat onder
meer werken van Gerhard Richter, Joseph Beuys, Rebecca Horn, Wolfgang Tillmans en

Wat is het naakte leven? Wat moet er gedaan worden?

Nam June Paik. Verder loopt in het Museum voor Moderne Kunst een tentoonstelling van

Curatoren: Roger Buergel en Ruth Noack

David Claerbout (20/04 – 02/09/07) (www.fine-arts-museum.be).

17/06 – 30/09/07
Thema: Dit evenement heeft om de tien jaar plaats en

In Antwerpen stelt het MuHKA (www.muhka.be) een deel van de polaroids van Luc Tuymans tentoon

bestudeert de wisselwerking tussen de kunst, de stad en

gedurende de expositie Luc Tuymans: I don’t get it (31/05 – 09/09/07). In deze tentoonstelling wordt
de nadruk gelegd op de efemere kant van het oeuvre van Tuymans. Het beslaat het ontwikkelingsproces

het publiek.

van de precaire beelden van een kunstenaar die werkt op de grens van afwezigheid/aanwezigheid. Het

Curatoren: Kasper König, Brigitte Franzen

Middelheimmuseum (www.middelheimmuseum.be) wijdt een tentoonstelling aan de monumentale opblaasbare

en Carina Plath

sculpturen van Paul Mc Carthy (27/05 – 28/10/07). In diezelfde periode zal er ook een videopresentatie plaatsvinden van
Koen Theys, getiteld The Dynamite Show.
In Gent heeft het Museum voor Schone Kunsten (www.mskgent.be) gedurende het pinksterweekend opnieuw zijn deuren

www.artbasel.com
www.art-forum-berlin.com

geopend na een renovatie en uitbreiding die vier jaar duurde. De heropening wordt onder meer gevierd met een tentoonstelling van
kunstenaarsportretten en een presentatie van de permanente collectie in alle zalen van het museum. Het S.M.A.K. (www.smak.be) organiseert
een solotentoonstelling over het oeuvre van Kendell Geers (21/04 – 26/08/07). Voor deze Zuid-Afrikaan is de boodschap achter het kunstwerk

belangrijker dan het kunstwerk zelf. Hij maakt zijn “kunst” om het establishment, de consumptiemaatschappij, de media en de iconen van de
moderne kunst in vraag te stellen.
In Parijs viert het Centre Pompidou (www.centrepompidou.fr) zijn dertigjarig bestaan met Airs de Paris (25/04 – 15/08/07), een multidisciplinaire
expositie die drieënzestig hedendaagse artiesten en ontwerpers verenigt (onder meer Marcel Duchamp, Gordon Matta-Clark, Carsten Höller,
Daniel Buren en Nan Goldin). De tentoonstelling toont kunstwerken van de jaren 1970 tot nu rond de thema’s van de stad en het stedelijke leven.
Het Musée du Jeu de Paume (www.jeudepaume.org) organiseert, in de vestiging Concorde, de tentoonstelling Pierre et Gilles, double je 1976-2006
(26/06 – 23/09/2007). De met penseel afgewerkte foto’s van deze Franse kunstenaars hebben een specifieke iconografie geïnspireerd door de
popcultuur, de mythologie, de sprookjes, de religie, het burleske en de erotiek. Nog steeds in Parijs, stelt het recent gerenoveerde Grand-Palais in
5

het kader van Monumenta 2007 (www.monumenta.com) een spectaculaire
en onuitgegeven creatie voor van de Duitse schilder Anselm Kiefer (30/058/07/2007). Kiefer behoort samen met Baselitz, Immendorf, Lüpertz en
Penck tot de voornaamste vertegenwoordigers van de zogenaamde ‘Neue
Deutsche Malerei’ ook wel neo-expressionisme genoemd.
In Tilburg wijdt het De Pont Museum (www.depont.nl) een tentoonstelling
aan de tekeningen en schilderijen van René Daniëls van 1977 tot 1987
(12/05 – 02/09/07). Daniëls voelt zich een geestverwant van kunstenaars zoals
9

8

10

Broodthaers, Duchamp en Picabia, die niet een specifieke stijl ontwikkelden
maar steeds opnieuw verschillende wegen bewandelden.

In Eindhoven organiseert het Van Abbemuseum (www.vanabbemuseum.nl) voor elk van de hedendaagse kunstenaars Pavel Büchler, Frances Stark
6 Hiroshi Sugimoto,
Generalized helicoid
developable surface on
an ellipsoid of revolution,
2004, © Hiroshi Sugimoto

en Avi Mograbi een eerste belangrijke overzichtstentoonstelling (12/05/07 – 02/09/07).

7 Pierre et Gilles, Dans le
port du Havre, 1998,
© Pierre et Gilles

Heijne en T.J. Wilcox.

8 Gerhard Richter,
Secretaresse, 1964

hedendaagse kunstverzameling. De stichting geniet een internationale faam inzake conceptuele kunst van de jaren ’60 tot vandaag, en zal in haar

9 Luc Tuymans, Polaroids,
© collectie MuHKA

In Londen organiseert het Tate Modern (www.tate.org.uk) enerzijds de tentoonstelling Dali & Film (01/06 – 09/09/07), waarbij de centrale rol van de

In Düsseldorf organiseert het K21 (www.kunstsammlung.de) de tentoonstelling Talking Pictures – Theatrical Stagings in Contemporary Film and Video
Art (18/08 – 04/11/2007), die inspeelt op de toenemende interesse die er momenteel heerst in theatrale thema’s en expressievormen in de hedendaagse
kunst. De expositie verzamelt film- en video-installaties, alsook videopoëzie, van de laatste tien jaar, van onder meer Victor Alimpiev, Mathilde ter

In Wenen wijdt de Stichting Generali (http://foundation.generali.at <http://foundation.generali.at> ) een tentoonstelling aan haar internationale
Weense zetel werken van o.m. Robert Barry, David Lamelas, Andrea Fraser, Dan Graham, Klub Zwei tonen.

cinema, zowel als inspiratiebron als experimentele uitlaatklep in het oeuvre van Dali, wordt geëxploreerd. Anderzijds focust de tentoonstelling
10 Anselm Kiefer, Secret life
of plants, 2002, collage
in lood

Hélio Oiticica: The Body of Colour (06/06 – 23/09/07) op het originele en vrije gebruik van kleur dat centraal stond in het oeuvre van deze Braziliaanse
artiest. Het oeuvre van Oiticica gaat van abstracte composities tot maatschappelijke installaties. De Serpentine Gallery (www.serpentinegallery.org) wijdt
een solotentoonstelling aan de animaties en installaties van de Amerikaanse kunstenaar Paul Chan (15/05 – 01/07/07). De tentoonstelling is tevens de
wereldpremière van zijn complete serie The 7 Lights, 2005-07, monumentale digitale projecties en tekeningen die de zeven dagen van de schepping
uitbeelden.

< 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 en Sotheby’s.

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 eveneens 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 voorbehouden 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 of Sotheby’s). Een kandidaat
die als galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur werkzaam is geweest, moet die
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 en Sotheby’s) 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 die 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.

