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< Retrospectieve >
Goede vrienden,
De actualiteit steekt me
een handje toe. Hoezo? Ik
zit voor mijn computerscherm en
vraag me af hoe ik dit editoriaal
zal beginnen. Plots verschijnt in grote
letters de kop van een artikel uit de Figaro
over de veilingen van hedendaagse kunst die
midden mei in Londen en New York werden
georganiseerd: ‘Als ook de kunst Russische roulette
speelt’. De titel is al even gedroomd als onverwacht.
Bekijken we die eens van nabij. Primo, de aankoop
van een kunstwerk wordt een spel dat de gegadigden
in zijn greep houdt en dat hen steeds verder tegen elkaar
laat opbieden. Secundo, de miljardairs van de landen die
economisch volop in opmars zijn, streven ernaar zich de
gewoontes en levensstijl van hun westerse evenknieën eigen
te maken en worden de belangrijkste spelers op de markt.
Tertio, de uitdrukking ‘Russische roulette’ suggereert een zekere
onbezonnenheid en een grote portie toeval die perfect aansluit bij
de huidige situatie op de markt voor actuele kunst: iedereen weet dat
die markt overgewaardeerd is, iedereen weet dat we een periode van
onzekerheid tegemoet gaan en toch blijft de zeepbel van de speculatie
maar groeien. Was er niet een zekere afkoeling van de markt voorspeld
voor deze lente? En zie wat er in mei is gebeurd: bij Christie’s haalt
Lucian Freud met 33 miljoen dollar de hoogste prijs ooit voor een levende
kunstenaar. De volgende dag al wordt bij Sotheby’s voor een triptiek van
Bacon niet minder dan 86 miljoen dollar neergeteld. Ook al een record! En
– denk aan wat ik enkele regels hoger schreef – beide records zijn
het resultaat van het telefonisch opbieden tussen een Rus en een
Chinees.
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Vladislav Mamyshev-Monroe,
Veteran, serie StarZ, 2005,
kleurfotograﬁe (ed. van 10),
courtesy XL Gallery

Het is Roman Abramovitsj die zich de nieuwe eigenaar van beide
werken mag noemen. Van de Russische zakenman-miljardair (zijn
fortuin wordt officieel op 23,5 miljard dollar geraamd) was alom
bekend dat hij een passie had voor het Engelse voetbal, maar dat
hij ook geboeid was door kunst was een goed bewaard geheim. Het
zou overigens de liefde zijn die hem naar de kunst heeft gedreven.
De nieuwe ‘Überkollektor’ (zo heet men in Basel tegenwoordig
het absolute kruim van kopers die door elk verzamelaar met een
mengeling van afgunst en bewondering bekeken wordt) is pas
gescheiden en heeft beide werken, naar eigen zeggen, gekocht voor
zijn nieuwe vriendin. De dame in kwestie, Daria Zhukova, opent
inderdaad op 12 juni in Moskou een nagelnieuw centrum voor
hedendaagse kunst, dat ongetwijfeld een belangrijke aanwinst zal
zijn voor de Russische hoofdstad, waar meer en meer internationaal
gerenommeerde galeries gespecialiseerd in hedendaagse kunst een
vaste stek vinden. Zhukova’s centrum wil de hedendaagse kunst nationaal
en internationaal promoten en zal een beroep kunnen doen op een comité
van experts waarvan onder meer de directeur van de Tate Gallery en
de handelaar Gagosian deel zullen uitmaken. Een commerciële galerie
met een directeur van een topmuseum in de adviesraad … of hoe
Russische investeerders de markt naar hun hand pogen te zetten … De
verzamelaars bewijzen nog maar eens dat ze het wereldje van de kunst
door en door kennen.
Hedendaagse kunst en Rusland. Daarover hebben we het onder meer
in dit nummer naar aanleiding van de gespreksavond die The Art
Society organiseerde met drie van de allerbelangrijkste Moskouse
galeristen van dit moment. Ze vertelden over de geschiedenis
van hun eigen business, de strategieën die ze volgen en de
kunstenaars die hen na aan het hart liggen. Nu u toch aan
het lezen bent, blader eens door naar het artikel over de
boeiende geschiedenis van de performance in de 20 ste
eeuw. Even boeiend, en niet alleen voor wie vreest
onechte kunst in huis te hebben, is de juridische
bijdrage over vervalsingen. Om in schoonheid te
eindigen stellen we in dit nummer ook al ons
programma voor het volgende seizoen voor.
Storten we ons ten volle in een wereld die
ons maar blijft verbazen, wat zeg ik:
über-verbazen!

Vladimir Dubossarsky & Alexander Vinogradov, Girl with Blue Beetle, 2007,
olieverf op doek, 120 x 100 cm, courtesy Sotheby’s

Art Brussels: hedendaagse kunst uit
Rusland in de schijnwerpers …
In april van dit jaar vond de 26e editie van Artbrussels
plaats.

Deze

jonge

vernieuwende

beurs

voor

kunstenaars een geschikt platform om kennis te maken
met de Belgische en internationale verzamelaars die er
op uit zijn nieuw talent te ontdekken op de hedendaagse
artistieke scene.
Voor het eerst mocht Artbrussels ook drie Russische
galeries verwelkomen. Hedendaagse kunst uit Rusland
zit internationaal in de lift. Dat blijkt onder meer uit de
verkoopcijfers, zowel voor de non-conformisten uit de vorige
generaties als voor getalenteerde levende kunstenaars.
The Art Society wilde bewust de hedendaagse kunst uit
Rusland in de schijnwerpers plaatsen en organiseerde aan
de vooravond van de ofﬁciële opening een gespreksavond
met protagonisten van de hedendaagse kunst uit Rusland.
Onze gasten waren: de Franse verzamelaar Pierre-Christian
Brochet en de galeristen Aidan Salakhova (Aidan Gallery),
Vladimir Ovcharenko (Regina Gallery), Elena Selina en
Sergej Khripun (XL Gallery).
Zowat honderd jaar geleden stapte Rusland met vlag
en wimpel de kleine wereld van de internationale avantgarde binnen. De namen Kazimir Malevitsj, Sonia Delaunay
en Vassily Kandinsky zijn onlosmakelijk verbonden met
de enorme boost van de kunst aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog. Omstreeks 1920 nam Moskou (samen
met Berlijn) van Parijs de rol over van artistieke hoofdstad
van de wereld. Rusland kende toen een periode van totale
artistieke vrijheid. De nieuwe leiders waren uitsluitend
bezig met hun politieke en sociale revolutie en de kunst
interesseerde hen nauwelijks. De jonge kunstenaars
waren progressisten in hart en nieren en stortten zich vol
overgave op de grote utopie van de nieuwe mens. Toch
werd hun kunst, die niet begrepen werd door arbeiders en
boeren, algauw ofﬁcieel als bourgeois en antirevolutionair
verklaard. Omdat de abstractie zogezegd alleen maar tot
totalitarisme kon leiden, had Rusland vanaf het einde van
de jaren twintig te lijden onder een lange periode van
artistieke stilstand.

Séverine Delen

en

hedendaagse kunst biedt buitenlandse galeries en

AES + F, Last Riot 2 (tondo #5), 2005-2007,
kleurfotograﬁe, © AES + F

De gloed van de avant-garde smeulde gedurende

Monroe, Poetin of Gorbatsjov worden thans

70 jaar communisme onder de as van het sociaal

vaak vele duizenden euro’s neergeteld.

realisme. Het was wachten op het einde van de
glasnost voor de Russische kunst zich kon bevrijden

Gesterkt door zijn ervaring richtte Pierre Brochet

van zijn sclerose … en nauwelijks tien jaar later

twee jaar geleden ‘The Contemporary Art Collectors

werd een nieuwe artistieke revolutie ontketend.

Club’ op, een vereniging van verzamelaars van

Anders dan veelal wordt gedacht, heerste in het

Russische kunst die de economische elite uit

Rusland van Poetin een gunstiger artistiek klimaat

Rusland in contact wil brengen met de hedendaagse

dan in dat van Jeltsin. De staat heeft weliswaar

kunst. Russische ondernemers die traditioneel

nog altijd geen hoge pet op van de hedendaagse

eerder geïnteresseerd zijn in oude kunst, gaan

artistieke productie, maar toch staat in Rusland

zich, zoals hun collega’s elders in de wereld, meer

een nieuwe generatie van verzamelaars van

en meer interesseren voor het actuele kunst-

eigentijdse kunst op. Russen beginnen hun eigen

gebeuren in hun eigen land. In Moskou, waar

jong talent, maar stelt ook werken tentoon van

kunst te verzamelen! Galeriehouders die oog

het publiek gefascineerd is door mode en allerlei

gerenommeerde Europese en Amerikaanse

hebben voor deze evolutie doen er alles aan

nieuwigheden,

kunst

kunstenaars Banksy en Tony Matelli. Ovtcharenko

om de creativiteit van hun beschermelingen te

steeds meer belangstelling, passie zelfs, zeker bij

houdt van zijn land en heeft er veel voor over om

stimuleren. Die laatsten ontwikkelen een visie

het publiek dat op zoek is naar een nieuwe manier

zijn volk met de eigentijdse kunst in contact te

op wereld en maatschappij die getuigt van een

van leven.

brengen.

gaat met een humor en poëtische kracht die heel

De wil om de kunstmarkt te dynamiseren uit

Aidan Gallery werd in 1992 in Moskou opgericht

eigen is aan een samenleving waaruit groten als

zich ook in de organisatie van tentoonstellingen.

door Aidan Salakhova die van 1989 tot 1992

Dostojevski en Gogol zijn voortgekomen … The

In mei 2007 toonde het museum voor moderne

ook eigenaar was van First Gallery, effectief de

Art Society heeft haar leden de mogelijkheid

kunst in Moskou de collectie Brochet. Dit jaar

eerste privégalerie in Rusland die zich toelegde

geboden kennis te maken met een unieke groep

zullen Brochets recente aanwinsten te zien

op hedendaagse kunst (op een moment dat

van kunstenaars die, na jaren van isolatie, nu pas

zijn op de reizende tentoonstelling ‘The future

er geen geld, geen plaats, geen interesse was

voor het eerst geconfronteerd worden met de

depends on you’ die zeven grote steden zal

voor jonge vernieuwende kunstenaars). Aidan

internationale kunstmarkt.

aandoen (Vladivostok, Krasnoyarsk, Khabarovsk,

Salakhova is zelf kunstenares. In haar werk

Jekaterinenburg, Samara, Krasnodar, Kaliningrad).

behandelt ze thema’s als verlangen en vrouw-

De expo wil de Russische kunstenaars promoten:

zijn, zonder daarbij te vervallen in de clichés van

ze mogen dan wel dominant aanwezig zijn op de

de getourmenteerde kunstenaar. In het kleine

internatonale artistieke scene, in eigen land zijn

wereldje van de hedendaagse kunst in Moskou

ze, buiten de artistieke middens van Moskou en

is de galerie een van de meest bekende. Ze

Sint-Petersburg, nobele onbekenden. Aansluitend

neemt deel aan talrijke internationale beurzen

bij de tentoonstelling zullen debatten, lezingen

en beschouwt het als haar missie om bij het

en thema-avonden worden georganiseerd om het

Europese publiek interesse op te wekken voor

publiek nog beter te informeren.

de nieuwe kunstuitingen in haar land. Zij werkt

wekt

de

hedendaagse

uitzonderlijke luciditeit en meer dan eens gepaard

met kunstenaars die een sterk conceptualisme

Oleg Dou, Mickey, serie Toystory, 2008, kleurfotograﬁe,
100 x 100 cm, courtesy Aidan Gallery

Regina, Aidan, XL

combineren met een uitgesproken zin voor

Russische kunstenaars mogen thans best tevreden

esthetiek, zoals Rauf Mamedov, Elena Berg,

zijn over hun prestaties. De twee laatste jaren

Nikola Ovchinnikov, Konstantin Latyshev, Oleg

openden in Moskou niet minder dan een half

Dou … Vernieuwing, esthetiek en elegantie

dozijn centra voor hedendaagse kunst hun deuren.

behoren tot de kernbegrippen in het kleine

De drie galeries die we hebben uitgenodigd,

wereldje van Aidan.

en waarvan er twee voor het eerst deelnemen
Pierre-Christian Brochet

aan Artbrussels, hebben onderdak gevonden in

Elena Selina en Sergej Khripun richtten de

De uitgever van de ‘Petit Futé’-gidsen voor de

Winzavod, een gloednieuw en belangrijk centrum

XL Gallery op en promoten sinds 1993 gedurfde

Russische markt, Pierre-Christian Brochet, is een

voor

een

alternatieve performances. De galerie werkt met

gepassioneerd verzamelaar. Zijn collectie, ‘Made in

voormalige wijnfabriek (winzavod in het Russisch).

internationaal bekende kunstenaars als Blue

Russia’, overspant alle tendensen van de Russische

Onder de keldergewelven hebben tonnen en

Soup,

en Oekraïense kunst van de afgelopen twintig jaar

ﬂessen plaats gemaakt voor gigantische fresco’s,

Moukhin. Beide galeriehouders zijn radicaal in

en wordt met haar meer dan vierhonderd werken

video-installaties en andere moderne kunstwerken

hun esthetische keuzes en verkiezen, geheel in de

beschouwd als een van de meest volledige en

die het gebouw een tweede leven bezorgen.

geest van het oeuvre van hun beschermeling Kirill

representatieve voor de eigentijdse Russische

In Winzavod, dat pas in het voorjaar 2007 zijn

Markouchin, kunst gestoeld op de nieuwste

kunst.

deuren opende, zijn creaties uit de hele wereld

technologieën boven werken met een uitge-

te bewonderen. In één jaar tijd is dit centrum van

sproken conceptuele grondslag.

hedendaagse

kunst,

gevestigd

in

Dankzij zijn vrouw Anouchka, die zelf kunstenaar

kunst en cultuur de place to be geworden voor

is, kwam hij in contact met jonge artiesten

kunstenaars en kunstliefhebbers in Rusland.

uit Moskou zoals Zvezdochotov, Mironenko,

Vladislav

Mamychev-Monroe

en

Igor

Als het panelgesprek ons één ding duidelijk
maakte, dan is het wel dat het tsarenrijk uit

Matrosov en Abramishvili. Als bij toeval verwierf

Vladimir Ovtcharenko, zakenman en verzamelaar,

een lange winterslaap ontwaakt lijkt. Russische

hij enkele werken van hen en legde daarmee de

begon in 1990 met een eigen galerie die hij,

artiesten staan klaar om in het Westen een plaatsje

basis van een collectie die steeds groeide en

naar de voornaam van zijn vrouw, Regina

onder de zon te veroveren, een plaats die ze

uniek is in haar soort. Zonder veel ervaring, maar

Gallery doopte. Hij brengt er nieuw talent maar

eigenlijk nooit hadden hoeven te verliezen. De

met des te meer visie, was hij in de jaren 1990

tegelijkertijd wil hij ook de gevestigde waarden

markt voor Russische hedendaagse kunst is volop

vaak de enige die werken kocht van kunstenaars

als Semen Faïbisovitch, Sergueï Bratkov of Viktor

in beweging, maar nog niet ten prooi aan de

als Mamyshev-Monroe. Voor afdrukken van diens

Alimpiev ondersteunen. Als ondernemer zit de

speculatie waaraan andere sectoren onderhevig

werk waarin hij zichzelf voorstelde als Marilyn

drang naar risico hem in het bloed. Hij stimuleert

zijn …
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< À propos … >

De kunstenaar Yves Klein, gefascineerd door
het

immateriële,

door

ruimte

en

leegte,

realiseerde met zijn bekende ‘Sprong in de
leegte’ (1960) een uniek experiment. Door
deze ‘act’ ondervond hij aan den lijve wat de
immateriële eigenschappen van de leegte zijn
en kon hij die uitdrukken in zijn schilderijen.
De expressiemiddelen konden zich bevrijden en
er groeide een symbiose tussen de traditionele
technieken en de spiritualiteit en de ﬁlosoﬁsche
stromingen.

Marina Abramovic, Rythm 0, 1974, Studio Morra, Napels

De performance
‘De geschiedenis van de performance in de twintigste eeuw is die van een permissieve kunstvorm
die uitermate ﬂexibel is en openstaat voor zeer uiteenlopende experimenten. Ze wordt beoefend
door kunstenaars die de beperkingen van de klassieke kunstuitingen willen overstijgen en hun kunst
direct met het publiek willen delen. Aan de basis van de performance ligt dan ook steeds een zekere
anarchie.’ (RoseLee Goldberg).
Yves Klein, Saut dans le Vide, 1960

Door Eléonore JACOBS, kunsthistorica
De centrale ﬁguur in deze periode was de
4

Wanneer is de performance ontstaan? Het

gardebewegingen van de eerste helft van

dadaïst John Cage. Hij was de theoreticus van

is

de twintigste eeuw zoals het dadaïsme, het

Fluxus, een door het dadaïsme geïnspireerde

futurisme, het surrealisme en het Bauhaus.

beweging, ontstaan in de jaren 1960, die

beslist

een

heikele

onderneming

om

dat te willen bepalen. Specialisten terzake
verschillen van mening. Volgens sommigen is

systematisch alle instellingen en heilige huisjes

de performance even oud als de mensheid zelf.

De term ‘performance’ werd toen nog niet

wilde neerhalen. Met een provocerende, maar

De vele rituelen die de mens beoefende en de

gehanteerd. Men had het over een spektakel,

vaak ook vernietigende humor overschreden

manieren waarop hij zich in de loop der tijden

een festival, een soirée, een cabaret … stuk voor

ze de grenzen van het artistieke, sloopten ze

aan de buitenwereld manifesteerde, zouden er

stuk woorden met een volkse geladenheid die

de barrières tussen de verschillende kunsten

even zoveel voorbeelden van zijn. De Canadese

geenszins strookten met het taalregister van de

om een band te creëren tussen de kunst en

kunstenaar Richard Martel, actief in uiteen-

elitaire cultuur van toen die zich bediende van

het leven. Fluxus organiseerde verschillende

lopende genres, performer en theoreticus,

woorden als concert, salon of tentoonstelling.

concerten en happenings in het Duitse Wies-

stelde hieromtrent: ‘De performance is waar-

Kunstenaars zetten de bakens uit voor een

baden. Professionele musici moesten er plaats

schijnlijk de eerste vorm van kunst die de mens

permissieve kunstvorm in een behoudsgezinde

ruimen voor kunstenaars die ‘anti-viool’-muziek

heeft beoefend. Een iets is alvast zeker: lichaam,

en repressieve maatschappij en schrokken er

ten beste gaven en op het einde van het concert

tijd en ruimte zijn over het algemeen de basis-

daarbij niet voor terug de publieke opinie te

de vleugelpiano aan diggelen sloegen (1962).

begrippen van de performance.’

schofferen of de bestaande sociale orde omver

Leden van Fluxus waren onder meer Dick

te gooien. Het Bauhaus speelde een belangrijke

Higgins, Nam June Paik, Serge Oldenbourg, Ben

Volgens anderen vindt de performance haar

en grensverleggende rol in de promotie van

Vautier en Yoko Ono.

wortels in de operettes van het tweede

de

keizerrijk. De operette, die een parodie op de

revolutionaire kunst, in de ontwikkeling van de

In de geest van Fluxus voerde Nam June Paik

romantiek was met een bewust subversief

vrije creatie en in de theoretische reﬂectie.

zijn eerste experimenten uit met beelden. Met

experimentele,

maar

daarom

niet

echt

karakter, wist een uiteenlopend publiek te

dertien televisietoestellen, verspreid op de grond

boeien. Kunstenaars, journalisten, aristocraten,

Zodra

ze

vernamen

dat

de

democratische

te midden van andere voorwerpen, maakt hij,

courtisanes, liefhebbers van het nachtleven …

vrijheden in de Verenigde Staten veel groter

geheel in de geest van Fluxus, een performance

allen voelden zich aangesproken door dezelfde

waren dan in het oude Europa, verlegden nogal

over de vervorming van het beeld (1963, Galerie

n o n - c o n f o r m i s ti s c h e t o t a n a r c h i s ti s c h e

wat kunstenaars hun actieterrein naar de overzijde

Parnass de Wuppertal, Duitsland), wat meteen

stromingen.

van de Atlantische Oceaan. Na de Tweede

een eerste stap naar de videokunst was.

Wereldoorlog bevrijdde de samenleving zich
RoseLee Goldberg, die als eerste op weten-

van een aantal morele beperkingen, verdween

Historisch is de performance van Joseph Beuys

schappelijke wijze de geschiedenis van de

de censuur gaandeweg en nam de vrijheid van

‘I like America and America likes me’ (1974),

performance bestudeerde (‘Performance Art:

denken en handelen overhand toe. Ook de

waarbij hij zich gedurende enkele dagen

from Futurism to the Present’), situeert het

performance veranderde en evolueerde tijdelijk

opsloot in een galerie in New York samen met

ontstaan van deze efemere kunst, van deze

naar een iets klassieker gebeuren. Van subversief

een wilde coyote, een totemdier. De man en

interdisciplinaire artistieke praktijk in avant-

werd ze experimenteel, alternatief, underground.

het beest, zichtbaar vanachter een hekwerk,

werden aangestaard en geﬁlmd door verbaasde

Een andere vorm van performance bestaat uit

voorbijgangers. Wat was Beuys’ statement?

het naspelen, het hernemen van historische

Wijzen op de kloof tussen mens en natuur?

performances. Marina Abramovic, een van

De slachting van de Amerikaanse indianen

de

door de blanken herdenken? Met de eveneens

stichtte daartoe de International Performance

ophefmakende performance ‘Hoe men de kunst

Group (IPG) die een dertigtal kunstenaars

verklaart aan een dode haas’ (Düsseldorf, 1965)

verenigt. In 2005 brachten zij ‘Seven Easy

presenteerde hij andermaal een verbrede visie

Pieces’,

op het begrip kunst. Beuys wandelde door een

van onder meer Joseph Beuys (‘Hoe men de

kunstgalerie met een dode haas in de armen

kunst verklaart aan een dode haas’, 1965),

en gaf het dier uitleg over schilderkunst en

Valie Export (‘Genital panic’, 1969) en Bruce

kunstgeschiedenis.

Nauman (‘Body Pressure’, 1974). Door de

belangrijkste

eigentijdse

heropvoeringen

heropvoeringen

krijgen

van

performers,

performances

performances

die

Waar performancekunstenaars aanvankelijk

bedoeld waren als eenmalige act een historisch

als

werden

karakter. Voor de performers zelf is een

beschouwd, zag men hen later meer en meer als

zoektocht naar identiteit en spanning tussen

intellectuelen, als onafhankelijke kunstmakers.

de oorspronkelijke opvoering en de herneming

De performance, verwant aan dans, cinema,

ingegeven door het verlangen om over tijd en

de evenzeer individuele als collectieve grenzen

popmuziek, werd een vorm van ontspanning. De

ruimte heen aansluiting te zoeken met lichaam

die eraan gebonden zijn (‘Hullabelly’, 2002 en

hedendaagse performancekunstenaars hebben

en geest van de oorspronkelijke performers.

‘Inafferabile’, 2004).

op het literaire en muzikale erfgoed en verwijzen

De politieke, sociale en sportieve performances

De vrouw en haar relatie tot haar lichaam staan

naar de plastische en dramatische kunsten. Ze

sluiten aan bij deze variant. Zo kroop Massimo

ook centraal in de performances van Annie

verwerpen het klassieke beeld van het theater

Furlan in de huid van Michel Platini bij de

Sprinkle, de pornostar die een wereldberoemde

als gestructureerde en gesacraliseerde ruimte.

reconstructie van een voetbalmatch uit de

artieste werd. Ze onderzoekt alle vormen van

Ze streven daarentegen naar participatie van

halve ﬁnale van de World Cup van 1982.

seksualiteit en kent haar een sociale, politieke

de toeschouwers, negeren de scheiding tussen

Uitermate nauwgezet en in aanwezigheid van

maar vooral ook spirituele plaats toe. De

het podium en de zaal, vervangen het spel van

Michel Hidalgo, die toen trainer van de ploeg

performances van Sprinkle zijn een vorm zowel

de auteur door authenticiteit, ingestudeerde

was, heeft hij alle bewegingen van Platini in

van strijd tegen het seksuele geweld als van

taferelen door realiteit, het personage door

die bewuste match van een twintigtal jaar

feminisme die een voldane seksualiteit opeist.

de

eerder opnieuw uitgevoerd (Numéro 10, Parc

Maar ze geven eveneens het geweld weer

des Princes, Parijs, 2006).

dat het lichaam wordt aangedaan door de

keetschoppers

en

halvegaren

Nezaket Ekici, Inafferabile, 2004, performance installatie, Berlijn

hun werkveld sterk verbreed. Ze inspireren zich

persoon,

ingestudeerde

de

voorstelling

tekst

door

door

leven,

improvisatie.

De

performance wil authentiek zijn, het leven

hartstocht of de ziekte (‘Love Art Laboratory’,

tonen. Anders dan een theaterstuk kan het

In

geen twee keer op identieke wijze worden

kunstenaar bewust een gevaar, een risico voor

gebracht. Het unieke en authentieke zijn kern-

zichzelf. Zo zoekt de provocerende kunstenaar

begrippen van de performance, die daardoor

Philippe Meste, in wiens oeuvre seks en

grondig verschilt van het theater.

geweld centraal staan, in zijn werk steeds

sommige

performances

creëert

de

2005-2011).

naar actie. Vanuit een klein bootje gewapend
Chris Burden (Verenigde Staten), die in de jaren

met raketten valt hij in de haven van Toulon

1970 verkondigde dat slechte kunst als theater

het kroonjuweel van de Franse marine aan

was, schuwde het theatrale nochtans niet.

(‘L’attaque du port de Toulon’, 1993), hij

Zo liet hij zich in de historische performance

deponeert zandzakjes en kalasjnikovs midden

‘Shoot’ in de galerie F-Space (Santa Ana,

op de vlooienmarkt van Marseille (‘Poste

Californië) in 1971 van nabij in de arm schieten.

militaire’, 1994), hij ejaculeert op foto’s van

In een dergelijke performance, waarin het

mannequins om er bevreemdende aquarellen

menselijk lichaam het medium wordt, verkent

van te maken …

men de grenzen van wat dat lichaam kan
verdragen. Dat kan enkel als de kunstenaar tot

Eveneens provocerend, maar hoegenaamd niet

het uiterste gaat, op een ultiem moment een

gewelddadig, is de act van de hedendaagse

ultieme act uitvoert.

performer Skip Arnold die de bezoekers aan de
beurs van Basel geheel naakt ontving, liggend
op de grond onder een glasplaat. Zijn andere
acts waren vaak niet minder spectaculair.
Verpakt in een kist liet hij zich als kunstwerk

Skip Arnold, Gruezi, 2000, performance aan de ingang van
Art33Basel, georganiseerd door de art fair

versturen van de ene stad naar de andere of hij
probeerde zichzelf te laten verdwijnen door in

Performance komt in alle kunsttakken voor

een boot de Bermudadriehoek te trotseren.

en verlegt en sloopt steeds grenzen. Het is
moeilijk om te omschrijven wat performance

Chris Burden, Shoot, 1971, Santa Ana, Californië

Nezaket Ekici (leerlinge van Abramovic) ge-

exact is of te deﬁniëren wat er wel en wat

bruikt haar lichaam als uniek instrument om

er niet toe behoort. Het is een kunst van

een intellectuele en emotionele interactie

leven en beweging, van lichaam en ruimte,

met de toeschouwer te regisseren. Het werk

het resultaat van experimenteren met de

van deze artieste van Turkse origine, vandaag

verbeeldingswereld,

in

seksuele identiteit. Ze verenigt idee en actie,

Duitsland

woonachtig,

wordt

duidelijk

beïnvloed door de dualiteit van de culturen en

met

de

culturele

en

psychologie en perceptie, concept en praktijk.
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< Binnenkort >

Seizoen 2008-2009
Het seizoen 2007-2008 loopt op zijn einde, maar na
de zomervakantie kondigt zich een nieuw jaar vol kunst en
cultuur aan. De equipe van The Art Society heeft een programma
1

samengesteld dat u ongetwijfeld aangenaam zal verrassen. Ziehier reeds
een voorsmaakje van wat u de komende maanden mag verwachten …
We starten het seizoen in september met een bezoek aan een privécollectie in Brussel.
Een zeer hedendaagse collectie en waarschijnlijk ook een van de belangrijkste die België

2

rijk is. Een uitzonderlijke ontmoeting met een gepassioneerd verzamelaar. Zoals gewoonlijk
vertellen we er u later meer over …

3

4

In oktober bieden wij u een rondleiding aan op de langverwachte Brussel Biënnale. De eerste editie
van deze manifestatie opent haar deuren in het weekend van 18 en 19 oktober 2008. Reeds in het begin
van de week die daarop volgt worden wij er ontvangen door artistiek directeur Barbara Vanderlinden in
aanwezigheid van enkele kunstenaars. Het centrum van de stad zal naar aanleiding van de Biënnale een ware
metamorfose ondergaan. Om de twee jaar willen de initiatiefnemers Brussel omvormen tot een smeltkroes van
tentoonstellingen van hedendaagse kunst, debatten en workshops met internationale artiesten en curatoren. De
Biënnale, internationaal in haar opzet en benadering, schrijft zich expliciet en strategisch in in de globalisering
van de hedendaagse kunst. Ze wil evolueren tot een uniek project voor hedendaagse kunst met medewerking van
musea en kunstencentra in het hart van Europa, op regionale, nationale en internationale schaal. Met deze nieuwe
biënnale maakt Brussel zich op om de hoofdsteden van de internationale scene voor hedendaagse kunst te vervoegen.
Ons bezoek aan de biënnale zal worden gecombineerd met een bezoek aan een kunstenaarsatelier.

In november ontdekken we de kunst van Jean-Marc Bustamante die dan tentoonstelt in het MAC’s op de site van Le
Grand-Hornu. Reeds een dertigtal jaar brengt Bustamante, die sinds 1996 docent is aan het departement multimedia van
5

de École nationale supérieure des Beaux-Arts te Parijs, in zijn oeuvre een symbiose van beeldhouwkunst, schilderkunst en
fotograﬁe. Zowel de kunstenaar zelf als Laurent Busine, directeur van het MAC’s, zullen bij ons bezoek aanwezig zijn en ons
zowel de tentoonstelling voorstellen als de nieuwe werken die speciaal voor de expo werden gemaakt. Vervolgens richten we
onze schreden naar B.P.S. 22 in Charleroi voor een tentoonstelling over Jean-Luc Moerman. De expo Connecting everything
brengt, zoals de (voorlopige) titel suggereert, een overzicht van de totaliteit van het werk van Moerman. In vijftien jaar tijd

6
6

heeft die een zeer gevarieerd oeuvre ontwikkeld waarvan verschillende facetten nagenoeg onbekend zijn. In zijn schilderijen
weet hij zich te bevrijden van de beperking van de traditionele lijsten en werkt hij met de meest uiteenlopende dragers in
de meest onverwachte combinaties. Bij de presentatie van de zeer verscheiden aspecten van het werk van Moerman zal op
maximale wijze gebruik worden gemaakt van het enorme volume en de typische architectuur van de industriële site van
B.P.S. 22. Het bezoek aan de tentoonstelling wordt gecombineerd met een bezoek aan een kunstenaarsatelier of aan een

7

privécollectie.
In december trekken we naar Metz in Frankrijk, meer bepaald naar FRAC Lorraine (Fond Régional d’Art Contemporain)
voor de tentoonstelling Cet obscur Objet du Désir, die zich buigt over het ongeëvenaarde succes dat musea voor moderne
en hedendaagse kunst thans kennen. In een hoog tempo worden nieuwe kunstencentra geopend, tentoonstellingen
worden drukker bezocht dan ooit en de nieuwe musea zijn vaak architecturale hoogstandjes die uitgroeien tot iconen
of zelfs uithangbord van hun stad of regio. Het museum met zijn economische en symbolische connotaties creëert een
hooggespannen, bijna sacraal verwachtingspatroon. Enkele kilometers verder, in Delme, bezoeken we het Centre
d’Art Contemporain de la Synagogue om er te genieten van het werk van Julien Prévieux. In het verlengde van

8

zijn Lettres de non-motivation voert Julien Prévieux onderzoek naar begrippen werk en waarden (economische,
symbolische en linguïstische) in het tijdperk van het cognitieve kapitalisme en confronteert die met zijn eigen
waarden en een analyse van het maatschappelijk gedrag. Hij ontcijfert een wereld beheerst door grondige
ideologische veranderingen en suggereert mogelijkheden om er in te leven. Dat is de demarche van een
kopiist, van een amateur die getuigt van een ware strategie: de contraproductiviteit als vorm van verzet.
Ook in januari gaat het opnieuw richting Frankrijk, naar de streek van Duinkerke, waar het LAAC
(Lieu d’Art et d’Action Contemporaine) een tentoonstelling organiseert over Anthony Caro. Deze
uitzonderlijke manifestatie over een van de grootste, internationaal gereputeerde Engelse

9
1 David Claerbout, Shadow piece, 2005
2 David Claerbout, Vietnam 1967, 2001

beeldhouwers wordt georganiseerd naar aanleiding van de inhuldiging van een monumentaal
werk in het koor van de gotische Sint-Jan de Doperkerk in Bourbourg, een dorpje in het

3 Luuk Wilmering, The most beautiful place
in the world, 2003, 120 x 180 cm

Franse Flandre maritime. In zeven tentoonstellingszalen laat de kunstenaar een keuze
uit zijn werk zien; in de beeldentuin worden een twintigtal monumentale werken

4 Jean-Luc Moerman, Zonder titel, 2004,
courtesy galeries Rodolphe Janssen & Suzanne Tarasieve

in staal getoond. In Duinkerke kunnen we de kans niet onbenut laten om ook

5 Deimantas Narkevicius, His-story, 1998, video

langs te gaan bij de FRAC Nord Pas-de-Calais. De FRAC organiseert talrijke

6 Centre d’Art Contemporain de la Synagogue de Delme
7 Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
8 Jean-Marc Bustamante, Calice, 2007, inkt op plexiglas, 195 x 147 cm
9 Jean-Marc Bustamante, Répliques, 2007, inkt op plexiglas, 195 x 147 cm
10

10 Chris Burden, Transﬁxed, 23 april 1974, Speedway Avenue, Venice, Californië

bijzonder interessante en vooral zeer actuele tentoonstellingen, die
we uiteraard zullen bezichtigen, maar daarnaast wordt er ook,
exclusief voor de leden van The Art Society, een bezoek
georganiseerd aan de reserves die normaal
gesloten zijn voor het publiek.
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Op 4 en 5 februari gaat onze jaarlijkse reis door, dit keer met bestemming Rotterdam,
een stad bekend voor het dynamisme en de avant-garde van zijn architectuur. Op
dat moment vindt daar de jonge en internationale beurs Art Rotterdam plaats. We
beginnen ons bezoek met een boottocht en ontschepen tegenover de plaats waar
de beurs wordt georganiseerd en bezoeken deze belangwekkende manifestatie ‘in
preview’. De tweede dag wacht ons een goed gevuld programma met bezoeken
aan onder meer het Museum Boijmans van Beuningen, Witte de With, de
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ondernemerscollectie Caldic, het OMA (Ofﬁce for Metropolitan Architecture van
Rem Koolhaas), het atelier van Lieshout en twee privécollecties. We plannen ook
een ontmoeting met de curatoren van de beurs.
In maart hebben we een afspraak in Eindhoven. Het Van Abbemuseum stelt dan het
werk van de Litouwse fotograaf Deimantas Narkevicius voor. Sinds het begin van de
jaren 1990 onderzoekt de kunstenaar de kracht en de objectiviteit van het beeld, de
manier waarop ermee wordt omgegaan en waarop het wordt gemanipuleerd. Hij
voert dat onderzoek in de context van de nieuwe benadering van de geschiedenis
van het Sovjettijdperk die ontstond onmiddellijk na de val van het communistische
regime. Aan de hand van serene, glimlachende portretten, intieme getuigenissen
van een jeugd die overloopt van energie en hoop in de communistische toekomst,
stelt Deimantas Narkevicius het documentairebeeld, dat wordt beschouwd als de
historische waarheid, in vraag. Hij ontmaskert de collectieve utopie die bijdroeg
tot het smeden en verstevigen van de illusie van een heel tijdperk. Narkevicius
werd onlangs geselecteerd voor de prestigieuze Vincent Van Gogh Biennial Award
for Contemporary Art in Europe van het Stedelijk Museum Amsterdam. Vervolgens
trekken we nog naar Tilburg, meer bepaald naar het De Pont Museum, waar we
twee tentoonstellingen bezoeken. De eerste, The Shape of Time, is gewijd aan
de hedendaagse videast David Claerbout en was onlangs te zien in het Centre
Pompidou in Parijs; de tweede, gewijd aan Luuk Wilmering neemt de projectruimte
in beslag die het museum reserveert voor jonge aankomende kunstenaars.
De 27ste beurs voor hedendaagse kunst Artbrussels opent haar deuren op 23 april
2009. Elk jaar nodigen wij u uit op een panelgesprek met verzamelaars dat dit
jaar opnieuw volgens zijn klassieke stramien zal verlopen: een ontbijtconferentie
de dag van de opening zelf met aansluitend een bezoek ‘in preview’ aan de
langverwachte beurs.
In mei gaan we naar Antwerpen waar we in het Middelheimmuseum het oeuvre van
de Amerikaanse kunstenaar Chris Burden ontdekken of herontdekken. Hij verwierf
in de jaren zeventig internationale bekendheid met ophefmakende performances
waarin hij de psychologische ervaring van lichamelijke gevaren en fysieke risico’s
exploreerde. Burden was een zeer controversieel ﬁguur die zich tijdens zijn
legendarische performances in de arm liet schieten, kruisigen, elektrocuteren of
bijna verdrinken. Hij zal wel altijd vooral bekend blijven voor deze conceptuele
en provocerende acts van de jaren zeventig en daardoor verliest men al te snel uit
het oog dat hij sinds drie decennia ook de videokunst beoefent en monumentale
assemblagebeelden vervaardigt. Daarnaast is hij ook een gepassioneerd verzamelaar.
Denken we maar aan de tentoonstelling van zijn ‘Woud van lampen’, opgesteld in
Chelsea, op zijn solotentoonstelling bij Gagosian in New York. Ook deze uitstap zal
worden gecombineerd met een bezoek aan een kunstenaarsatelier.
In juni sluiten we het seizoen 2008-2009 op schitterende wijze af in onze eigen
hoofdstad Brussel met de openstelling van het nieuwe Magrittemuseum. Het nieuwe
museum, dat onderdak vindt in het Hotel Altenloh aan het Koningsplein en deel
uitmaakt van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, is het resultaat
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van een gelukkige samenwerking van de Musea met de Fondation Magritte, onder
de inspirerende leiding van Michel Draguet. We zijn bijzonder trots dat we samen
met u dat museum zullen kunnen bezoeken én ontdekken, waar we aan de hand
van meer dan 200 kunstwerken – het grootste Magritte-ensemble ter wereld kennismaken met het leven, het werk en de ideeën van een van de allergrootste
kunstenaars van de twintigste eeuw.
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Ziehier een beknopt overzicht van ons programma voor het volgende werkjaar. Wij

&
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zijn ervan overtuigd dat het menu dat The Art Society u aanbiedt, door u bijzonder
gesmaakt zal worden. Eventuele wijzigingen en allerlei bijkomende (praktische)
gegevens verneemt u vanzelfsprekend te gepasten tijde. Het team van The
Art Society wenst u een schitterende zomer en verheugt er zich nu reeds op u in
september terug te zien.
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< Waardevolle adviezen >

een

oude

vernis

aan

het

licht

kunnen

4

brengen , radiograﬁe, metallograﬁe enz. Op
die wijze kan men vaststellen hoe oud een
schilderij is en zo kan een recent werk,
geschilderd in een oude stijl, snel worden
‘ontmaskerd’.
Authenticiteit en toeschrijving zijn twee
verschillende zaken. Voor het laatste is een
Kopieerwerk in het Orsay Museum (Claude Monet) - in dit geval uiteraard geen ‘vervalsing’

grondige kennis vereist van het genre in
kwestie en een zeer goed zicht op de stijl en
productie van de kunstenaar. Maar zelfs dat

Vervalsing van kunstwerken

kan niet verhinderen dat kopieën, veelal uit de
negentiende eeuw, meer dan eens voor veel

In november 1989 werd het schilderij ‘Aux courses’ van Jean Dufy geveild voor rekening van een

oudere originelen worden gehouden.

vennootschap naar Engels recht. Het werk werd toegewezen aan een particuliere koper. Twaalf

8

jaar later dagvaardt de nieuwe eigenaar de veilingmeester en de experts van het veilinghuis op

Wetenschappelijke onderzoek smethodes

beschuldiging van verkoop van een vals kunstwerk. Hij staaft zijn klacht met het feit dat het veilinghuis

ver schaffen objectieve gegevens over de

geen enkel voorbehoud maakte omtrent de authenticiteit van het werk en dat het schilderij niet is

authenticiteit van oude kunstwerken, maar

opgenomen in de inmiddels verschenen catalogue raisonné van Dufy. Kunnen een veilingmeester en

met de resultaten moet toch met de nodige

zijn experts wel verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerde toeschrijving, te meer daar er

om zi chti ghei d w orden omgesprongen. 5

op dat moment geen catalogue raisonné van de kunstenaar bestond en dat de hele kunstwereld het

Sommige experts wijzen ook expliciet op de

werk toen als authentiek beschouwde? 1 En, in bredere context, wat is de verantwoordelijkheid van

relativiteit van hun methodes en, inherent

de verschillende partijen die betrokken zijn in de verkoop van een vervalst kunstwerk en op welke

daaraan, de relativiteit van de resultaten.6

rechtsmiddelen kan de koper van zo’n werk zich beroepen?
Bij hedendaagse kunst liggen de kaarten nog
Door André DECOURRIÈRE, advocaat aan de Balie in Brussel, professor aan de Académie royale

moeilijker, onder meer door de verscheidenheid

des Beaux-Arts de Bruxelles en auteur van het boek ‘La répression de la contrefaçon’ (te verschijnen,

van de gebruikte materialen en het gemak

Kluwer, 2008)

wa a r m e e

ku n s t e n a a r s

uiteenlopende

technieken hanteren. Combineer dat met de
grote belangstelling voor hedendaagse kunst
Sinds enkele maanden melden kopers dat

term ‘lithograﬁe‘ gebruiken voor elk werk op

en

vervalste kunstwerken verhandeld worden

de

hoge

vlucht

van

de

markt

voor

papier in de stijl van de genoemde kunstenaar

vervalsingen … en het wordt meteen duidelijk

daar voor

en daarbij bewust de termen offsetdruk of

dat men zich hier vaak op glad ijs begeeft.

verantwoordelijk? Het laat de directie van de

sjabloondruk vermijden. Er moet een onderscheid

site zeker niet onberoerd. Op de webstek

worden gemaakt tussen originele lithograﬁeën,

De vele klachten over het aanbieden van

waarschuwt ze potentiële kopers onder de

gemaakt door de kunstenaars zelf of onder zijn

vervalsingen op sites als eBay zijn even zovele

rubriek ‘Veilig handelen op eBay ’ immers voor

supervisie, en vrije lithograﬁeën die in feite

illustraties van wat we in de voorgaande alinea’s

malaﬁde

via

eBay. 2

Is

de

praktijken.

veilingsite

Inderdaad,

vervalste

niets meer zijn dan min of meer getrouwe

al vermeldden. Bovendien laten liefhebbers

van

kopieën. Een voorbeeld van dat laatste soort

zich al eens leiden door valse certiﬁcaten of

documenten die de herkomst ervan bewijzen of

zou bijvoorbeeld een litho kunnen zijn die door

kopen ze impulsief zonder het advies van een

van echtheidscertiﬁcaten, werden meer dan

een uitgever wordt gemaakt naar een tekening.

expert in te winnen.

eens te koop aangeboden. Doorgaans komen

Die litho is dan wel duidelijk verwant aan het

die vervalsingen uit het buitenland, veelal uit

werk van Picasso, maar de reproductie gebeurde

Een vals werk gekocht. Wat nu?

de Verenigde Staten. De kunstenaars die door

buiten het weten van de kunstenaar en is dus

Als de koper de verkoper kan aanwijzen, en

verzamelaars én het grote publiek het meest

een vervalsing.

als diens lokalisering dat toelaat, dan kunnen

kunstwerken,

soms

zelfs

voorzien

gerechtelijke stappen worden ondernomen om

begeerd zijn, zijn nu toevallig ook die wiens
werk het makkelijkst na te maken is (Picasso,

Vragen bij de strijd tegen vervalsingen

Chagall, Miro, maar ook Dali, Léger of Kandinsky);

Het technisch en wetenschappelijk onderzoek

de zogenaamde echtheidscertiﬁcaten kunnen er

naar de authenticiteit van kunstwerken heeft

Als het werk in een galerij werd gekocht,

zeker toe bijdragen de potentiële koper te

een eigen methodologie ontwikkeld. Daarbij

dan kan de aansprakelijkheid van de galerij-

overtuigen . Naar aanleiding van de verkoop

wordt gefocust op materiële elementen. Er

houder in het geding worden geroepen, maar

van een aantal valse litho’s van Picasso werd

wordt onderzoek gedaan naar de drager, het

hoe dan ook moeten eerst de algemene

zelfs een ‘guide d’alerte’ samengesteld die de

materiaalgebruik, de techniek, het pigment-

verkoops voorwaarden, de contractuele voor-

kopers moet informeren over de risico’s die ze

gebruik … Onderzoekers gebruiken daarvoor

waarden en de bepalingen van de factuur

lopen. Het moet gezegd dat vele verkopers de

onder meer uv-stralen die overschilderingen op

worden geveriﬁeerd.

3

de verkoopovereenkomst te ontbinden.

Werkmiddelen voor het analyseren van
de gebruikte materialen, de pigmenten ...

Wie een vals werk aankoopt op een veiling kan

een schadevergoeding

het veilinghuis aansprakelijk stellen en een

van 150.0 0 0 BEF toe-

aanvraag

gekend. 8 Bij een zaak over

tot

annulatie

van

het

contract

indienen wegens fout ‘op het essentiële’ van

ver valste

juwelen

het verkochte voorwerp, zelfs van bedrog. De

het

van

hof

hield

beroep

kans op succes is eerder gering, zo blijkt uit

Brussel

eerdere processen. Veilinghuizen drukken hun

gevolgen van de inbeslagname

verkoopsvoorwaarden af in hun catalogi of

van

kondigen ze aan in hun zalen. Veelal vermelden

onderzoek en met de houding van

die dat de organisator van de verkoop niet

de juweliers die de juwelen in kwestie

verantwoordelijk is voor de authenticiteit van

niet langer ter verkoop aanboden.

de aangeboden werken. Er wordt dan ook

Omdat het hof de omvang van de schade

zelden een geding tegen een veilinghuis

die alle betrokkenen hadden geleden als gevolg

ingeleid. Voor goede cliënten wordt vaak wel

van de feiten die de verdachten hadden

een minnelijke schikking getroffen.

gepleegd, niet exact kon becijferen, werd een

de

rekening
juwelen

met

in
de

tijdens

het

1

La Gazette de l’Hôtel Drouot: ‘L’authenticité n’est pas
éternelle. À propos du doute sur l’authenticité de
l’œuvre d’art… Retour sur la responsabilité des experts et
des sociétés de vente’.

2

De klachten hebben eveneens betrekking op de handel
in merkproducten. Een Franse groep, verdeler van de
luxeproducten Hermès, heeft een schadeloosstelling van
30.000 euro geëist van de veilingsite eBay omdat de site
‘bijgedragen heeft tot vervalsing’. Een gebruikster van de
site heeft drie Hermèstassen aangeboden voor 3.000
euro, waarvan er twee in werkelijkheid vervalst bleken.
Hermès heeft gerechtelijke stappen tegen de site
ondernomen omwille van de verkoop van vervalste tassen
(L’Echo, 3 april 2008).

beroep gedaan op ‘een forfaitaire evaluatie die
Kopers die zich bedrogen voelen, kunnen

voor alle schadelijders, op hun respectieve

altijd klacht indienen. De jurisprudentie opent

niveau, t egem oet kom t aan de s oc io-

nieuwe perspectieven ter zake. Vervalsing

economische gevolgen van de geleden feiten’.9

wordt immers meer en meer beschouwd als
Sinds

De burgerlijke partij moet de geleden schade

1 oktober 2007 zijn de straffen daarvoor

kunnen rechtvaardigen en moet daarbij een

een

vorm

van

zware

criminaliteit.
geworden.7

Het

onderscheid maken tussen morele en materiële

strafrecht blijft dan wel nationaal, maar in heel

schade. Morele schade kan een gevolg zijn van

Europa en zelfs wereldwijd is een gelijkaardige

inbreuken op de eer of de reputatie van de

ontwikkeling waarneembaar.

kunstenaar. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn

inderdaad

veel

zwaarder

wanneer de gewraakte reproductie te sterk

3

Zie ‘Guide d’achat’ op eBay.fr. De auteur van de ‘Guide’
preciseert dat veel echtheidscertiﬁcaten afkomstig zijn
van galeries die niet bestaan of die, als ze wel al bestaan,
geen enkele geloofwaardigheid hebben of de toets met
de wetgeving op gebied van vervalsing niet kunnen
doorstaan.

4

Uiteraard zal ook het klassieke vergrootglas zijn
dienst bewijzen. Experts gebruiken ook de WOOD-lamp
‘met uv-stralen waarvan de ﬂuorescentie toelaat onderschilderingen tot tachtig jaar oud, onder meer apocriefe
signaturen, te onderscheiden en op keramiek restauraties
onthult die voor het blote oog onzichtbaar zijn’ (http://
www.art-memoires.com/lmter/l4648/46vmexscientif.htm).

5

Corot signeerde met het grootste gemak werken van zijn
leerlingen met zijn eigen naam. Dat alleen al maakt
duidelijk dat wetenschappelijke analyse haar beperkingen
heeft. Ze kan dan wel bevestigen dat drager en pigmenten
uit de tijd stammen, maar kan weinig of geen bindende
uitspraken doen omtrent het auteurschap. De beste
hulpmiddelen die de expert ter beschikking staan, zijn nog
steeds zijn geoefend oog en een grondige kennis van het
onderwerp verworven door jarenlange studie.

6

V. Tharreau, ‘L’authenticité, qualité relative des œuvres
d’art de l’antiquité’, http://www.avocats-publishing.com/Lauthenticite-des-oeuvres-d-art, 47.

7

De wet betreffende de bestrafﬁng van namaak en piraterij
van intellectuele eigendomsrechten ging in voege op 15
mei 2007.

8

Antwerpen (8e kamer), 11 oktober 2000, I.R.D.I., 2001,
p. 137, noot V. Castille.

beslist soeverein over de omvang van de

9

Brussel, 21 januari 2002, I.R.D.I., 2002, p. 80.

schade. Zo werd indertijd voor het misbruik

10 Zie B. De Vuyst en E. Laevens, ‘Schade en schadeloosstelling in het auteursrecht’, noot bij Brussel (8e kamer),
3 mei 2005, I.R.D.I., 2005, pp. 255-257.

Vervalsingen worden bestraft met gevangenis-

verschilt

straffen van drie maanden tot drie jaar en

supervisie van de kunstenaar zou zijn gemaakt.

geldboetes van 100 euro tot 100.000 euro (te

In dat geval kan een schadeloosstelling worden

verhogen met de wettelijke opdeciemen die de

geëist omwille van inbreuken op het geestelijk

boete thans brengen op 550 euro tot 550.000

vaderschap en het recht op integriteit van

euro) of een van beide. Bij recidive binnen

het oeuvre.10 Als de burgerlijke partij een

vijf jaar nadat een vonnis uitgesproken voor

verzamelaar is, dan wordt de omvang van de

eenzelfde inbreuk kracht van gewijsde heeft

schade vastgesteld op basis van de aankoop-

gekregen, worden de maximumstraf fen

factuur. De verzamelaar kan in principe een

verdubbeld. Die straffen kunnen zowel worden

schadeloosstelling eisen die overeenkomt met

opgelegd aan de vervalsers zelf (vervalsing in

de prijs die hij betaalde voor een kunstwerk dat

strikte zin) als aan zij die het vervalste werk

hem verkocht werd als echt, maar in werkelijk-

in omloop of verkoop hebben gebracht

heid vals bleek te zijn.

van

een

reproductie

die

onder

(commercialisering van vervalsing).
Niet alleen de auteurs van literair of artistiek
werk dat vervalst werd, maar ook allen die door
de vervalsing benadeeld zijn, inzonderheid de
houders van de auteursrechten die beschikken
over het recht om het werk van een kunstenaar
te verveelvoudigen, kunnen klacht indienen en
zich burgerlijke partij stellen.
De burgerlijke partij kan het herstel van
de geleden schade eisen. De feitenrechter

van

een

auteursrechtelijk

beschermde

stripﬁguur in een pornograﬁsche publicatie

Kopieerwerk in het Louvre - in dit geval uiteraard geen ‘vervalsing’
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< The Art Society >
Enkele biënnales:
Biënnale van Sydney
van 18 juni tot 7 september
Thema: Revolutions – Forms That Turn

Seizoen 2008 – 2009

Curator: Carolyn Christov-Bakargiev
www.biennaleofsydney.com

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.

Biënnale van Gwangju

Ziehier een overzicht van de events voor het nieuwe seizoen ...

van 5 september tot 9 november, in Zuid-Korea
Thema: A Year in Exhibitions
Curatoren: Ranjit Hoskote en Hyunjin Kim

Data onder voorbehoud.

www.gwangju-biennale.org
Dinsdag 23 september. Bezoek aan een privécollectie in Brussel.

Biënnale van Shanghai
van 9 september tot 16 november

Dinsdag 21 oktober 2008. Biënnale van Brussel. Exclusieve rondleiding op dit langverwachte event.

Thema: Translocalmotion

In combinatie met een bezoek aan het atelier van een kunstenaar.

Curatoren: Henk Slager en Julian Heynen
www.shanghaibiennale.org

Zondag 16 november 2008. Daguitstap naar Henegouwen. We gaan naar het MAC’s voor de

Biënnale van Singapore

tentoonstelling van Jean-Marc Bustamante en naar het B.P.S. 22 voor de tentoonstelling van Jean-Luc

van 11 september tot 16 november

Moerman.

Thema: Wonder
Curatoren: Joselina Cruz en Matthew Ngui

Vrijdag 12 december 2008. Dagje Lotharingen, naar Metz, waar het FRAC Lorraine (Fond Régional

www.singaporebiennale.org

d’Art Contemporain) ons de expositie Cet obscur Objet du Désir voorstelt. We gaan ook naar het
Centre d’Art Contemporain de la Synagogue de Delme voor een Julien Prévieux-tentoonstelling.

En beurzen:
Vrijdag 16 januari 2009. Daguitstap naar Duinkerke voor een bezoek aan het LAAC, waar de

Art Basel, van 4 tot 8 juni

werken van de Engelse beeldhouwer Anthony Caro tentoongesteld worden, en aan het FRAC Nord

www.artbasel.com

Pas-de-Calais, dat normaal gesloten is voor het publiek en voor ons de deuren van zijn collectie opent.

Artexpo, van 19 tot 21 september,
in Las Vegas

Woensdag 4 en donderdag 5 februari 2009. Art Rotterdam. We wonen de Preview van deze grote

www.artexpos.com

internationale beurs bij. Er zijn ook verschillende bezoeken gepland: musea, privécollecties ...

10

1

7

8

2

3

9

4

10

5

6

12

11

Vrijdag 13 maart 2009. Dagje Eindhoven, naar het Van Abbemuseum, waar een expositie van de
Litouwse fotograaf Deimantas Narkevicius plaatsheeft, en in Tilburg, naar het De Pont Museum,

1

Mike Kelley, Blackout (detail van de installatie), 2001

waar David Claerbout en Luuk Wilmering centraal staan.

2

Kembra Pfahler, The Volutuous Horror of Karen Black,
2007, © Kristy Leibowitz

Donderdag 23 april 2009. 27e beurs voor hedendaagse kunst Artbrussels. Ter gelegenheid van de

3

Tatiana Parcero, Portada

beurs organiseren wij opnieuw een forum met verzamelaars, voor we in avant-première de beurs

4

Imogen Stidworthy, I Hate, 2007, video still

bezoeken.

5

Gino De Dominicis, Calamita Cosmica (Cosmic Magnet), 1990

6

Beat Streuli, Sydney 1998, 1999, collectie Stedelijk Museum
Amsterdam

7

Richard Avedon, Veruschka (kleed van Kimberly),
1967, © Richard Avedon Foundation

8

Meiya Lin, Lost paradise, 2007

9

Richard Prince, Untitled (cowboy), 1989, © Richard Prince

Zondag 31 mei 2009. Bezoek aan het Middelheimmuseum in Antwerpen, waar een expositie
plaatsheeft met werk van de Amerikaanse kunstenaar Chris Burden. In combinatie met een bezoek
aan het atelier van een kunstenaar.
Woensdag 17 juni 2009. We sluiten het jaar in schoonheid af met het bezoek aan het nieuwe
Magrittemuseum in het hotel Altenloh op het Koningsplein in Brussel.

10 Sixeart, Untitled, 2007, courtesy Galeria N2
11 Cy Twombly, Leda and the Swan, 1963,
courtesy Galerie Karsten Greve

We houden u uiteraard op de hoogte van de concrete afspraken in verband met de diverse activiteiten.
We zijn ervan overtuigd dat het een boeiend nieuw seizoen wordt, boordevol verrassingen voor al
onze leden. We wensen u een schitterende zomer en spreken met u af in september.

12 Leo Copers, 1001 Nacht, 2000, rozen op formol

< Selectie … >
Binnenkort ... in België en omgeving
In Brussel stelt het Wiels tot 27 juli voor de eerste
keer in België een retrospectieve van Mike Kelley

stukken van deze kunstenaar: Calamita Cosmica, een menselijk skelet van
24 meter lang, hoofdzakelijk uit polystyreen en hout gemaakt. (www.mac-s.be).

voor, een van de meest invloedrijke kunstenaars van
de afgelopen 30 jaar. Educational Complex Onwards,

In het Jeu de Paume in Parijs vormt de tentoonstelling Richard Avedon –

1995 – 2008 bestaat uit een grote selectie van recente

Photographies 1946 – 2004, van 1 juli tot 28 september, de eerste grote

werken – installaties, video’s, foto’s, sculpturen en schilderijen

retrospectieve van Richard Avedon sinds zijn overlijden in 2004. Vijftig jaar

– die uit gerenommeerde internationale collecties komen. Het

lang was Avedon een van de grootste namen van de modefotograﬁe. De

werk van Mike Kelley kenmerkt zich door de manier waarop hij

expositie verenigt 270 werken en schetst zijn volledige carrière van 1946

populaire cultuur integreert in een artistieke praktijk die gevoed

tot 2004: uiteraard modefoto’s maar vooral portretten van verschillende

wordt door ﬁlosoﬁe, literatuur en kunstgeschiedenis, en door de

beroemdheden uit de wereld van de politiek, literatuur, kunst en show

uitbundigheid van zijn visuele stijl die tegenover de gladde oppervlakken

(www.jeudepaume.org). La Maison Rouge organiseert deze zomer, van

van het minimalisme en de neutraliteit van de popart en het abstracte

11 juni tot 7 september, een tentoonstelling over de confrontatie tussen het

staat (www.wiels.org). Ook in Brussel stelt het Museum voor Moderne Kunst

werk van twee kunstenaars: dat van de schilder Augustin Lesage en dat van de

tot 21 september Expo 58, Hedendaagse kunst op de wereldtentoonstelling

Oostenrijkse beeldhouwer Elmar Trenkwalder. Twee werken die in vele opzichten

voor. In 1958 stelde de Wereldtentoonstelling de retrospectieve ‘50 jaar Moderne

verschillen – door hun medium, tijd of de kunstvorm waarmee ze verbonden

Kunst’ voor, waarin de meesterwerken uit de grootste musea ter wereld werden

zijn, art brut en hedendaagse kunst – maar die gemaakt zijn door twee

verenigd. Vijftig jaar later tonen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in

persoonlijkheden die vervuld zijn van het geloof in de vrijwel magische kracht

België de hoogtepunten uit deze tentoonstelling via documenten, archieven en

van het kunstwerk (www.lamaisonrouge.org). In het FRAC van Île-de-France stelt

werken van Victor Vasarely, Karel Appel, Asger Jorn ... (www.ﬁne-arts-museum.be).

Le Plateau de tentoonstelling L’argent voor, van 18 juni tot 17 augustus. In een

Van 17 juni tot 14 september pakt het Paleis voor Schone Kunsten uit met twee

tijdperk waarin de vraag over economische rentabiliteit alomtegenwoordig is,

exposities: enerzijds It’s not only Rock ‘n’ Roll, Baby!, een tentoonstelling die voor

in de kunst en elders, biedt deze tentoonstelling een niet-exhaustieve inventaris

het eerst het visuele werk brengt van wereldwijd bekende rockartiesten zoals Patti

van de artistieke projecten rond de plaats van geld in onze maatschappij, van het

Smith, Yoko Ono, Lou Reed ... Anderzijds is er, ook tot 14 september, Open kaart

begin van de XXe eeuw tot vandaag. Deze tentoonstelling is een uitstekende

(Mapas abiertos), een expositie in coproductie met het Instituto Cervantes, gewijd

gelegenheid om een selectie samen te brengen met onder andere Édouard

aan de hedendaagse Latijns-Amerikaanse fotograﬁe. In het kader van de Zomer

Manet, Yves Klein, Andy Warhol, Ernest T., Claire Fontaine, Société Réaliste ...

van de Fotograﬁe biedt deze tentoonstelling het meest complete overzicht ooit

(www.fracidf-leplateau.com).

gemaakt over de artiesten, thema’s en trends in de hedendaagse fotograﬁe van dit
continent, met een selectie van ongeveer 200 foto’s (www.bozar.be).

In Amsterdam loopt in het Stedelijk Museum tot 30 september Deep Screen – Art in
Digital Culture, een tentoonstelling met het werk van een twintigtal hedendaagse

In Antwerpen verwelkomt het MuHKA tot 17 augustus de tentoonstelling Die

kunstenaars die de groeiende digitalisering van onze maatschappij en de gevolgen

Lucky Bush, een project door Imogen Stidworthy. Het werk van Imogen Stidworthy

ervan op de hedendaagse creatie verkennen. De invloed op de kunst is steeds

draait om de problematiek van taal, luisteren en perceptie; uiteindelijk brengt het

duidelijker door het tijdelijke karakter van bepaalde beelden, waarbij proces,

een analyse van de schizofrenie, die veelal beschouwd wordt als een dagelijkse

herhaling en verandering vandaag de sleutelwoorden zijn (www.stedelijk.nl).

levensomstandigheid meer dan als een uitzonderlijke ziekte. De kunstenares
drukt zich uit door middel van complexe installaties, waarin ze media als ﬁlm,

In Tilburg presenteert het De Pont Museum het eerste grote Gesamtkunstwerk van

video en audio combineert (www.muhka.be). Ook in Antwerpen nodigt het

beeldend kunstenaar Marc Mulders (1958) en ontwerper/kunstenaar Claudy Jongstra

Middelheimmuseum ons tot 17 augustus uit het werk van Leo Copers te ontdekken.

(1963): Mapping out Paradise, van 5 juli tot 16 november. Beide kunstenaars zien het

Leo Copers (°1947) baande zich een heel eigen weg in het kunstlandschap,

als hun taak een optimistische boodschap de wereld in te sturen. Ze zijn er stellig

afgebakend met surreële, zelfs toverachtige beelden, stuk voor stuk doordrongen

van overtuigd dat onrust en provocatie, in het verleden de uitdrukkingsvormen van

van poëzie. Copers is geen schilder, beeldhouwer of installatiekunstenaar. Hij is

de avant-garde, vandaag in onbruik geraakt zijn (www.depont.nl).

een ‘assembleur’ die alledaagse voorwerpen met een sterke symbolische inhoud
samenbrengt tot een verrassend geheel met verschillende betekenislagen. Die

De Serpentine Gallery in Londen stelt van 26 juni tot 7 september Richard Prince

ensembles ademen creativiteit en zijn veel meer dan de som van hun componenten

en zijn tentoonstelling Continuation centraal. Richard Prince is een van de hoogst

(http://museum.antwerpen.be/Middelheimopenluchtmuseum).

genoteerde levende kunstenaars op de markt. Naar het voorbeeld van zijn
bekende Marlboro-cowboy eigent hij zich objecten en beelden uit het dagelijkse

In Gent organiseert het Museum Dhondt-Dhaenens van 29 juni tot 21 september

Amerikaanse leven toe om er iconen van te maken (www.serpentinegallery.org).

de Biënnale van de Schilderkunst, met werk van Jean Brusselmans, Roger Raveel,

In de National Gallery loopt van 24 juli tot 5 oktober Love. Meer dan om het

Francis Picabia, René Daniëls, Markus Lüpertz, Jan Van Imschoot en Wayne Thibaud

even welke andere menselijke emotie is liefde een inspiratiebron voor de kunst.

(www.museumdd.be). Wilfredo Prieto staat tot 29 juni centraal in het S.M.A.K.

Toch vormen haar complexiteit en intensiteit telkens weer een uitdaging voor de

Wilfredo Prieto, geboren in 1978, is een van de meest veelbelovende Cubaanse

kunstenaar. Aan de hand van kunstwerken van de XVe eeuw tot vandaag verkent

jonge kunstenaars van de jongste jaren. Voor zijn tentoonstelling in het S.M.A.K.

de expositie de manier waarop de kunstenaars de liefde voorgesteld hebben

maakte hij de installatie Mountain. Ze is sterk op de museumruimte geaxeerd

(www.nationalgallery.org.uk). Tate Modern pakt deze zomer uit met verschillende

en blinkt uit door minimalisme, maar heeft echter ook een echte poëtische en

tentoonstellingen: Street & Studio: An Urban History of Photography, tot

geëngageerde dimensie (www.smak.be).

31 augustus, toont ons het contrast tussen foto’s die genomen zijn in een
zorgvuldig georkestreerde studio en beelden die genomen zijn op straat,

Van 28 juni tot 19 oktober nodigt het MAC’s in Le Grand Hornu ons uit om

voortdurend en oncontroleerbaar in beweging. We vermelden ook nog Street

het werk van fotograaf Beat Streuli te ontdekken. Zijn techniek bestaat

Art, tot 25 augustus, waarvoor verschillende erkende straatkunstenaars een reeks

erin om in de massa een aantal close-ups van gezichten, stedelijke details

kolossale werken creëerden op de buitenmuren van Tate Modern, aan de kant van

of lichaamsdelen te isoleren. Ook in het MAC’s kunnen we van 6 juli tot

de Thames, en Cy Twombly: Cycles and Seasons, van 19 juni tot 14 september. Deze

14 september terecht voor het werk van Gino De Dominicis, een kunstenaar

expositie valt samen met de 80e verjaardag van de kunstenaar en is de eerste grote

die in 1947 in Ancona geboren werd en in 1998 in Rome stierf. Een omstreden

retrospectieve die Groot-Brittannië wijdt aan twintig jaar werk van Cy Twombly.

– gemystiﬁceerde – ﬁguur van de Italiaanse kunst. Het MAC’s wijdt een van zijn

Een unieke kans om zijn schilderijen, tekeningen en sculpturen te bekijken, die zijn

zomertentoonstellingen aan hem en verwelkomt een van de spectaculairste

lange en mooie carrière afbakenden (www.tate.org.uk/modern).

< 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 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
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 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 deze vergaderingen voordragen en er zal
worden besloten of kandidaten al dan niet aanvaard kunnen worden.
• Indien het maximum aantal van 200 leden is bereikt, worden de nieuwe leden op een
wachtlijst gezet tot een plaats vrijkomt.

Indien 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 deze personen als
Peter zouden kunnen steunen.

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

