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

TOETREDING TOT THE ART SOCIETY

The Art Society hecht er belang aan dat haar leden een uitgesproken interesse hebben 
voor hedendaagse kunst. Teneinde de kwaliteit en de exclusiviteit van de evenementen 
te blijven garanderen, wordt het aantal leden beperkt. 

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.
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of dierlijke lichamen brengt de toeschouwer 

in verwarring. De beelden van De Bruyckere 

fascineren door hun dualiteit en ambiguïteit. 

Ongetwijfeld dragen ze dood en lijden in zich, 

maar steeds worden die ideeën verbonden 

met het gebruik van zachte materialen, met 

de mogelijkheid tot wedergeboorte, tot het 

samengaan van verschillende levende wezens.

Het oeuvre van Peter Buggenhout bestaat uit 

grote veelvormige sculpturen vervaardigd uit 

bouwafval en dierlijke organen. De kunstenaar 

werkt geduldig met ijzer, katoen, klei, plastiek, 

wol, paardendarmen, koeienmagen… De 

basisidee van zijn werk is dat de vorm uit 

zichzelf geboren wordt. Het werk is maar 

af als de assemblage van zeer verschillende 

materialen een op zichzelf staand geheel, een 

onafhankelijke entiteit vormt. Het gebeurt meer 

dan eens dat hij ’s morgens vroeg, na een hele 

nacht werken, vaststelt dat zijn werk de geest 

heeft gegeven, dat de ziel ervan verloren is 

gegaan. Maar onmiddellijk gaat hij terug aan 

het werk tot hij het beoogde resultaat heeft 

bereikt, tot hij ziet dat zijn werk een eigen leven 

kan leiden. Peter Buggenhout werkt precies op 

de omgekeerde wijze van een archeoloog. Waar 

de archeoloog voorwerpen laagje per laagje 

ontdoet van het stof van de geschiedenis, legt 

Buggenhout op de voorwerpen die hij maakt 

steeds nieuwe laagjes om aldus een soort 

oneigenlijke tijdloosheid te creëren. In zekere 

zin brengt hij de overschot, de rommel die de 

maatschappij achter zich laat, opnieuw tot 

leven. Het werk van deze kunstenaar is moeilijk 

toegankelijk, het is complex en weerspannig, 

het is het resultaat van een eigen interne logica, 

maar het is tegelijkertijd ongeloofl ijk boeiend.

In de namiddag brengen we een bezoek aan 

het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. Het 

museum is het resultaat van het verlangen 

van Irma en Jules Dhondt-Dhaenens om hun 

collectie te delen met het grote publiek. Hun 

verzameling, samengesteld vanaf de jaren 

1920, bevat werken van toonaangevende 

internationaal gerenommeerde kunstenaars als 

Jean Brusselmans, Gustave en Léon De Smet, 

Valérius De Sadeleer, James Ensor, George 

Minne, Constant Permeke, Albert Servaes, Albijn 

van den Abeele, Frits van den Berghe, Gustave 

van de Woestijne en Rik Wouters. Toen ze het 

museum in 1968 openden, wilden Irma en Jules 

Dhondt-Dhaenens niet alleen aantonen dat 

er wel degelijk een Vlaamse cultuur bestond, 

maar ook het culturele bewustzijn in de regio 

aanscherpen. Het is in die geest van gevoeligheid 

en openheid dat het MDD tot 6 april 2008 de 

tentoonstelling Robert Kusmirowski aanbiedt.

Robert Kusmirowski, geboren in Lodz in 1973, 

is een rijzende ster aan het Poolse artistieke 

fi rmament. Hij maakt sculpturen en installaties 

waarin niets echt juist is… Als een soort 

imitateur-illusionnist creëert hij een ruimtelijke 

en tijdelijke wereld, parallel aan de onze, 

waarin hij de toeschouwer meeneemt op een 

reis langs de grenzen van de werkelijkheid. Zijn 

werk bestaat voornamelijk uit ´falsifi caties´ van 

objecten uit het dagelijks leven en aspecten uit 

onze onmiddellijke omgeving, zoals kopieën 

van documenten, foto´s en objecten. Daardoor 

doet hij onze relatie met de geschiedenis 

vertroebelen. De objecten waarmee hij werkt 

vindt hij meestal op de vlooienmarkt, en wat 

hij niet vindt maakt hij nauwgezet na. Dit haast 

maniakaal kopiëren en imiteren vertroebelt 

het collectieve bewustzijn. Met papier, karton 

en piepschuim maakt hij een gesimuleerde 

realiteit waarin alle objecten een ‘trompe-l’oeil’-

karakter hebben. Kusmirowski verzamelt als 

het ware de geschiedenis en de iconografi e van 

een gebeurtenis, een plaats of een periode. In 

zijn werk regeert de creatieve chaos, waarbij hij 

heel handig de grens tussen verleden en heden 

weet te manipuleren. Kunst en taal, middelaars 

van het geheugen, vermengen het reële met 

het artifi ciële, de geschiedenis met de anekdote 

(vaak valse getuigenissen), het ernstige met 

het absurde, de taal met de poëzie (met haar 

verzonnen woordgebruik).

Voor de tentoonstelling die op 10 februari 

in het MDD van start gaat, creëert Robert 

Kusmirowski het P.A.P.O.P. (Pokój Analizy 

Postępu Odbioru Pracy), oftewel de Kamer van 

Analyse van de Vooruitgang van de Receptie 

van het Kunstwerk. Het hele museumgebouw 

wordt omgevormd tot een centrum waarin 

onderzoekers analyses zullen voeren van een 

welbepaald kunstwerk en/of kunstenaar die zich 

in de ruimte zal bevinden. Er wordt onderzocht 

hoe de kunstenaar terug in de tijd kan gestuurd 

worden, terug naar het begin van zijn artistieke 

carrière. De bezoekers van de tentoonstelling 

hebben de mogelijkheid om het mechanisme van 

het werk van de analytici te bekijken. Dit werk 

wordt gewoonlijk niet publiekelijk gemaakt 

om het niet te verstoren. De sfeer die de hele 

installatie bepaalt, zal de vooruitgangsgedachte 

van de vroegere Oostblokregimes in herinnering 

brengen. Het werk wordt zo een intense 

ervaring waarbij schijn en authenticiteit niet 

meer te onderscheiden zijn.

Uitstap naar Gent: bezoek aan de 
ateliers van Berlinde De Bruyckere 
en Peter Buggenhout, en aan het 
Museum Dhondt-Dhaenens

Zondag 16 maart organiseert The Art Society 

een bezoek aan Gent. Op het programma 

staan de ateliers van Berlinde De Bruyckere en 

Peter Buggenhout en het Museum Dhondt-

Dhaenens waar we kennismaken met de Poolse 

kunstenaar Robert Kusmirowksi.

Berlinde De Bruyckere en Peter Buggenhout 

zijn een kunstenaarsechtpaar. Ze wonen en 

werken in een oud schooltje in Gent. Hun kunst 

is bijzonder gegeerd. Berlinde De Bruyckere 

kiest vormen en materialen in functie van hun 

metaforische betekenis. Haar werk straalt dan 

ook een sterk evocatieve kracht uit. Of ze nu 

het lichaam van een mens of een paard toont – 

De Bruyckere heeft een uitgesproken voorkeur 

voor paarden die ze associeert met kracht, 

passie, oorlog en dood – steeds doet ze dat 

met een grote expressiviteit. Silhouetten van 

staande vrouwen, bedekt met dekens (symbool 

van veiligheid en warmte, maar ook van 

kwetsbaarheid en angst) of met een lange bos 

paardenhaar, paarden opgehangen in bomen, 

planten samengehouden met stoffen linten… 

onveranderd refl ecteert De Bruyckere in haar 

werk over het menselijk lichaam dat zij ziet 

als de plaats waar lijden en verlangen elkaar 

ontmoeten. De hybride vormen, zowel de 

menselijke als de dierlijke, ontstaan door het 

samenvoegen of samenwringen van lichamen. 

De Bruyckere gebruikt was vermengd met 

pigment om de textuur van de huid weer te 

geven, modelleert nieuwe lichamen met behulp 

van paardenhuid en maakt kunstwerken met 

vezels van versleten dekens. Tafels, schragen 

en allerhande gelegenheidsmeubilair dienen 

als sokkel voor haar beelden. De combinatie 

van deze huiselijke elementen met menselijke 

Gelukkig 
n i e u w j a a r , 
beste vrienden, en 
vrede op aarde aan alle
verzamelaars die van goede
wille zijn… Wil, moed en hard-
nekkigheid: het zijn drie eigen schappen 
die elke verzamelaar van hedendaagse 
kunst die ook in 2008 zijn collectie wil verrijken 
aan de dag zal moeten leggen. Niettegenstaande 
de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten, de 
inflatiedreiging in Europa, de speculatie op basisgoederen, 
en de politieke moeilijkheden in vele landen, heeft de 
kunstmarkt 2007 in schoonheid afgesloten. De wereld van 
de hedendaagse kunst en de hele aura errond lijkt nog steeds 
in allerbeste doen… «The sky is the limit!» De impressionisten 
doen het wat minder goed, de modernen worden ingehaald door 
de naoorlogse artiesten en voor de hedendaagse kunstenaars lijkt het 
alsof het helemaal niet meer stuk kan. Rubens doet alle moeite om zich 
een plaatsje te verwerven onder de zon, Jeff Koons heeft daar niet het 
minste probleem mee. Hebt u al uw exemplaar gereserveerd van het nieuwe 
Taschen-boek over de koning van de kitsch? De uitgever weet nog steeds niet 
hoeveel het zal kosten. Wat maakt het uit, het overgrote deel van de oplage 
gaat de deur uit in voorverkoop. Als antwoord op de vraag, blijft de markt 
groeien en gaandeweg passen ook de regels zich aan. De grote verkoopzalen 
zetten de toon. De galerijen proberen voortdurend tegemoet te komen aan de 
wens om tegen lage prijzen aan te kopen, de noodzaak om te verkopen en de zin 

om te speculeren. Van de kopers kan geen eenduidig beeld worden 
opgehangen. Er zijn zowel de gedreven verzamelaars die zoveel 
mogelijk willen kopen als de gelegenheidskopers die op zoek gaan naar 
iets wat hen aanspreekt. Hoe dan ook zal de behoedzame verzamelaar 
het terrein zeker eerst grondig verkennen. Hij gaat op zoek naar nieuw 
en jong talent en betrouwt op zijn neus bij het beoordelen van nieuwe 
tendensen. Een beetje lef is nodig… Stort u op het artikel van Bert 
Popelier over de tendensen in de markt voor hedendaagse kunst in een 
geglobaliseerde wereld. U zal er geen spijt van hebben. 

Gent, de oude hoofdplaats van het graafschap Vlaanderen, is van oudsher 
een stad van mythen en legendes. Zijn duistere, vaak middeleeuws 
aandoende steegjes, zijn mistige Scheldekaaien en het zeegroene 
water van zijn stadskanalen duiken op in de verzen van onze beste 
dichters. Moet het ons dan verwonderen dat ook vandaag nog talrijke 
kunstenaars er hun verbeelding de vrije loop laten? Ga op stap met The 
Art Society en ontmoet er deze dichterlijke zielen die flirten met de 
grenzen van het fantastische… We krijgen er het voorrecht Berlinde 
De Bruyckere en Peter Buggenhout, twee wat emblematische figuren 
van de hedendaagse artistieke scène in België, in hun eigen atelier 

te ontmoeten. Berlinde weet zich gefascineerd door de zachte ademtocht van de 
dood en Peter maakt poëtische werken met… afval. Het vele restmateriaal dat 
onze consumptiemaatschappij – die allesverslindende veelvraat – achterlaat blazen 
zij nieuw leven in. Met wat wij dagelijks weggooien geven zij een gezicht aan 
ongekende beelden en expressionistische hersenschimmen.

In Gent is dit voorjaar de Poolse kunstenaar Robert Kusmirowski te gast. 
Hij nodigt ons uit om samen met hem de grenzen van de werkelijkheid te 
verkennen. Het ware, het valse maar ook de illusie vormen de kern van zijn 
overwegingen over ons geloof dat de dingen die we zien, beantwoorden 
aan de werkelijkheid. De illusie die Kusmirowski in zijn werk oproept, kan 
de toeschouwer in verwarring brengen, maar er is meer, veel meer. Zijn 
werk scherpt onze kritische zin en spoort ons tevens aan om uiterst 
behoedzaam om te springen met de boodschap van alle politieke 
regimes en instanties die het vaak moeilijk hebben een objectief 
beeld op te hangen van geschiedenis en actualiteit.

In dit nummer leest u tevens het verslag van ons meer dan 
geslaagde bezoek aan Düsseldorf en een bijdrage over 
de digitale fotografie, een relatief nieuw medium dat 
kunstenaars graag gebruiken. 

Dat is, in kort bestek, wat u in de eerste Art’Icle 
van dit jaar vindt. Ik hoop dat u er een 
beetje van uw kostbare tijd kunt aan 
besteden en vooral dat u er wat 
plezier aan beleeft.

Séverine Delen<  
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Berlinde De Bruyckere, 

22_04_06, 2007, 

courtesy Berlinde De Bruyckere, 

© foto Mirjam Devriendt

< Binnenkort >

Berlinde De Bruyckere, Hanne, 2003, courtesy Berlinde De Bruyckere, 

© foto Mirjam Devriendt

Museum Dhondt-Dhaenens

Robert Kusmirowski, Datamatic 880, 2007, installatie Galerie 

Magazin (Berlin), © Robert Kusmirowski

Peter Buggenhout, What the Fuck…, 2004,  

courtesy Peter Buggenhout
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Sotheby’s verkocht in mei 2007 het schilderij 

Yellow, Pink and Lavender on Rose van Mark 

Rothko voor 72,8 miljoen dollar. In dezelfde 

periode haalde Christie’s voor het schilderij 

Green Car Crash van Andy Warhol 71,7 miljoen 

dollar binnen. Het doek Saint James the 

Greater van Rembrandt was in januari 2007 bij 

Sotheby’s maar 25,8 miljoen dollar waard, en 

in juli van vorig jaar werd bij Christie’s voor het 

doek Portrait of Lorenzo de Medici van Raphael 

slechts 37,3 miljoen dollar betaald. In juli van 

2005 ging een topwerk van Canaletto, getiteld 

Venice, the Grand Canal from the Palazzo Balbi 

bij Sotheby’s voor 32 miljoen dollar onder de 

hamer.

Die verschillende waardering voor oude en 

moderne meesters is een vreemd verschijnsel, 

ook al omdat werken van oude meesters veel 

schaarser op de markt komen dan moderne en 

hedendaagse kunstwerken. Het moet gezegd 

worden dat een belangrijk werk van Peter Paul 

Rubens, The Massacre of the Innocents, in 2002 

bij Sotheby’s verzilverd werd voor 76,7 miljoen 

dollar. Maar voor het doek Garçon à la Pipe 

van Pablo Picasso werd twee jaar later bijna 

30 miljoen dollar meer geboden dan de Rubens, 

om precies te zijn 104 miljoen dollar.

Veranderde smaak

Op de kunstmarkt moeten de oude meesters 

het afl eggen tegen de jonge. Niemand heeft 

dat kunnen voorspellen. De ervaring zegt 

dat de waarde van oude meesters stabieler is 

dan van moderne en hedendaagse. Blijkbaar 

is het niet zozeer het aanbod, dan wel de 

vraag die de huidige kunstmarkt bepaalt. En 

die internationale vraag is geëvolueerd naar 

na-oorlogse en hedendaagse kunst. De nieuwe 

koper wil iets dat modern oogt, iets eenvoudigs 

dat meteen herkenbaar is.

Er werden in 2007 nog meer duizelingwekkende 

sommen voor na-oorlogse kunst betaald. Naast 

Warhol en Rothko klopte Francis Bacon alle

verwachtingen. Zijn doek Study of Innocent X 

was bij Sotheby’s in mei 2007 goed voor 

52,7 miljoen dollar. Een ander schilderij van 

deze Engelse kunstenaar verwisselde van 

eigenaar voor 44 miljoen dollar. De drie 

topkunstenaars van 2007, Rothko, Warhol en 

Bacon, zijn heel verschillend van stijl. Het werk 

van Rothko is, met zijn monochrome vlakken, 

ronduit meditatief. Bacon bracht zijn eigen 

angsten op een bloedstollende wijze in beeld. 

En Warhol verhief in zijn popart zowat alles tot 

een symbool van de Amerikaanse droom, of 

het nu om gezichten, koeien, een auto-ongeval 

of een elektrische stoel ging.

Zo te zien bestaat er wereldwijd een 

koperspubliek voor de meest verschillende 

artistieke stijlen en voorstellingen. Als het 

maar om een beroemde naam gaat. Een 

roos object met strik, Hanging Heart, van de 

vermaarde kitschkunstenaar Jeff Koons ging in 

november 2006 van de hand voor 23,8 miljoen 

dollar. Het doek Düsenjager uit 1963 van 

Gerhard Richter werd in 2007 geveild voor 

11,2 miljoen dollar. Zelfs een foto kan 

goud waard zijn. Voor de cibachrome print 

Pantheon in Rome, een opname uit 1990 van 

Thomas Struth, heeft een liefhebber in juni 

2007 maar eventjes 1,4 miljoen dollar betaald.

Andere markten

Al vijf jaar vragen velen zich af hoe erg de 

prijzen voor na-oorlogse kunst nog kunnen 

stijgen vooraleer de ballon springt. De 

internationale markt, met de belangrijkste 

centra in New York en Londen, spreekt die vrees 

tegen. Tal van factoren maken de kunstmarkt 

sterk. Tot voor tien jaar waren het vooral 

kunsthandelaars die bij Christie’s en Sotheby’s 

kochten. Nu komen steeds meer particulieren 

bij de veilinghuizen opdagen. Zo’n 40 procent 

van de bieders zijn nu particulieren. Zij laten 

zich dikwijls bijstaan door een expert die het 

verlangde werk vooraf gaat onderzoeken. 

De concurrentie tussen particulieren en 

kunsthandelaars is daarmee sterk toegenomen.

De twee grote veilinghuizen hebben hun 

veilingcatalogi aangepast aan het nieuwe 

koperspubliek. De catalogi zijn ware 

kunstboeken geworden, met veel prachtige 

afbeeldingen en veel meer uitleg over het 

aanbod dan voorheen. De catalogi, in een 

oplage van enkele duizenden exemplaren, 

worden wereldwijd naar belangstellenden 

verspreid. De aangeboden werken zijn ook 

wop internet te zien. De informatie bereikt 

ook de nieuwe rijken in Rusland en China. De 

internationale markt wordt steeds groter. De 

Russen zijn volop bezig met een inhaalbeweging 

wat de moderne en hedendaagse kunst betreft. 

Het bezit van na-oorlogse kunst verhoogt 

namelijk niet alleen in Europa en Amerika, 

maar ook in Rusland en in China de sociale 

status van de eigenaar. Sommige mensen 

kopen kunst om aanzien te verwerven, zij 

willen dezelfde kunstenaarsnamen als hun even 

rijke kennissen. Ze kopen wat recognisable chic 

genoemd wordt. Wie bij hen binnenkomt, 

ziet meteen dat er een Carl Andre, een 

Donald Judd, een Tonny Cragg of een Gerhard 

Richter ligt, staat, hangt of zweeft. Een zeker 

snobisme is de markt van hedendaagse kunst 

niet vreemd.

Nieuwe verleidingen

Ook de speculatie speelt mee in de hausse 

op de kunstmarkt. Zowel particulieren als 

groepen van gemeenschappelijke eigenaars 

kopen kunst om die op korte termijn (drie 

tot vier maanden) of op lange termijn (vier 

tot vijf jaar) opnieuw te verkopen. Onnodig 

gezegd dat een dergelijke speculatie alleen 

enige zekerheid biedt als deze steunt op een 

zeer grondige kennis van de kunstmarkt. 

Men moet de dalende of stijgende vraag per 

kunstenaar aandachtig volgen, de loopbaan 

van de kunstenaar kennen. Wie hedendaagse 

kunst verzamelt, moet zo mogelijk omgaan 

met hedendaagse kunstenaars, en hun atelier 

en tentoonstellingen bezoeken.

Sinds kort zit de hedendaagse kunst van 

de jonge Chinese en Russische kunstenaars 

duidelijk in de lift. Ook naar de minimal art 

stijgt de vraag. Ondergewaardeerd is nog 

steeds de arte povera. Wat de Belgische 

kunstenaars betreft, blijkt Wim Delvoye het 

internationaal steeds beter te doen.

De veilinghuizen zelf weten kunstverzamelaars 

soms te overtuigen om werken in hun bezit 

te verkopen door opmerkelijk hoge garanties 

te geven. De veilinghuizen staan in dat 

geval borg voor een minimumprijs, die ze 

desnoods zelf betalen wanneer er geen enkel 

koper bereid is die prijs te geven. Ook de 

kunstbeurzen, zoals deze van Basel, Berlijn, 

Maastricht, Miami en Parijs, geven een duwtje 

aan de hausse op de kunstmarkt. Er is een 

ware explosie van kunstmarkten die een steeds 

talrijker en internationaler publiek aantrekken. 

Wereldwijd zijn er een 200-tal van deze 

beurzen. Daar stemmen de kunsthandelaars 

hun vraagprijzen af op de meest recente 

veilingprijzen van dezelfde kunstenaars.

Museale tentoonstellingen wekken de 

belangstelling van de verzamelaars en van 

de potentiële kopers op, de exposities 

beïnvloeden de vraag en het aanbod. Een grote 

retrospectieve van een bepaald kunstenaar 

helpt het werk op de kunstmarkt vooruit, 

omdat een dergelijke tentoonstelling als een 

consecratie beschouwd wordt. De quote van 

het werk gaat dan omhoog. Wie moderne en 

vooral hedendaagse kunst koopt en verkoopt, 

moet rekening houden met wat in de musea 

gebeurt. Om tijdig aan de nodige voorkennis 

te komen, volstaat het te surfen naar de 

websites van de musea, waar de geplande 

tentoonstellingen te vinden zijn.

Hoe dan ook, de kunstmarkt blijft selectief. De 

waarde van een werk hangt niet alleen af van 

de reputatie van de maker. Elke kunstenaar 

heeft goede en minder goede periodes. Het 

meest gegeerd zijn de “scharnierwerken”, 

kunstwerken die van baanbrekend belang zijn 

in het oeuvre van een kunstenaar of van een 

stroming. Daarover bestaat een consensus. Op 

de kunstmarkt vertaalt dat zich in verschillende 

prijsniveaus. Als algemene stelregel geldt dat 

men, binnen het beschikbare budget, het 

beste moet kopen van wat de kunstmarkt 

biedt. Bij topstukken wint men altijd. Uiteraard 

zijn die ook het duurst. Het is veel beter te veel 

te betalen voor een topstuk dan te weinig voor 

een middelmatig werk. Wie op absoluut zeker 

wil spelen, mag alleen een topwerk van een 

wereldberoemde naam kopen. Dat is alleen 

voor gefortuneerde mensen weggelegd.

Inzicht en geduld

Het gebeurt dat sommige kunstenaars een 

tijdlang uit de mode zijn en later weer als 

belangrijk opduiken. Of omgekeerd. Als het om 

sterk werk gaat, zal de vergeten kunstenaar 

op een bepaald ogenblik op waarde worden 

geschat. Goede kunstenaars waren in hun tijd 

ook meestal revolutionair als kunstenaar. In de 

kunst bestaan wel degelijk modes en trends. 

Dat is altijd zo geweest, ook bij de oude 

meesters.

Wie niet over een hallucinant budget beschikt, 

kan zich redden met smaak, inzicht en 

geduld. De kunstmarkt liet daarvan enkele 

maanden geleden een mooi voorbeeld zien. 

In mei 2007 werd bij Sotheby’s in Milaan 

de kunstverzameling van de Antwerpse 

kunstenaar wijlen Jef Verheyen verkocht. 

Het ging om kunst uit de jaren 1960 en 

1970. Tot het aanbod behoorde een werkje 

van de Italiaanse kunstenaar Manzoni, die 

in 1963 op 30-jarige leeftijd overleed. Het 

ging om het werkje Merda d’artista. Dat is 

een rond metalen doosje waarin een hoopje 

uitwerpselen van de kunstenaar is ingeblikt. 

Op het etiket op het doosje staat in kapitalen 

gedrukt: Contenuto netto gr 30 – conservata 

al naturale – prodotta ed inscatolata nel 

maggio 1961. Manzoni heeft er 90 exemplaren 

van laten vervaardigen. Niet alle exemplaren 

zijn intact gebleven, sommige blikken zijn 

ontploft, andere aangetast. Het exemplaar uit 

de collectie Verheyen droeg het nummer 018. 

Sotheby’s schatte de waarde van dit kleinood 

op 60.000 tot 80.000 euro. Manzoni kwam 

in 1961 Verheyen in Antwerpen opzoeken. 

Voor een blik met zijn excrementen vroeg de 

Italiaanse kunstenaar toen 3.000 Belgische 

frank, omgerekend 75 euro. Verheyen kocht 

een exemplaar. Het potje werd in Milaan 

verkocht voor 120.000 euro.

Alle prijzen in dit artikel zijn inclusief buyer’s premium.

< À propos … >

Mark Rothko, White Center. Yellow, Pink and Lavender on 

Rose, 1950 (72,8 m$, Sotheby’s New York Contemporary Art 

Evening Sale 15/5/2007)

Gerhard Richter, Düsenjager, 1963 (11,2 m$, Christie’s New York Post-War and Contemporary Art Evening Sale 13/11/2007)

Andy Warhol, Green Car Crash. Green Burning Car, 1963 

(71,7 m$, Christie’s New York Post-War and Contemporary Art 

Evening Sale 16/5/2007)

Francis Bacon, Study of Innocent X, 1962 (52,7 m$, Sotheby’s New York 

Contemporary Art Evening Sale 15/5/2007)

Piero Manzoni, Merda d’artista n. 018, 1961 

(120.000 €, Sotheby’s Milano Arte Moderna e Contemporanea 22/5/2007)

Recordcijfers voor na-oorlogse kunst
Rothko, Warhol en Bacon, de sterren van de kunstmarkt

Bij de grote veilinghuizen Christie’s en Sotheby’s werden in 2007 recordprijzen voor moderne en 

hedendaagse kunst betaald. De kunst van oude meesters doet het minder goed. De smaak van het 

internationale koperspubliek is duidelijk aan het veranderen. Liever een Rothko, een Warhol of een 

Francis Bacon in huis dan een Rubens, een Rembrandt of een Raphael.

Door Bert POPELIER, kunstcriticus en lid van AICA
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Blinky Palerm
o, 

Blue Disk and Pole, 1968

Joe Scanlan, 

All-Day Cinema, 2007

1 Hiroshi Sugimoto, 
Mathematical 
Surface 0006, 2004, 
zilvergelatineprint, 
© Hiroshi Sugimoto

2 Hiroshi Sugimoto, Ohio Theater, 
1980, zilvergelatineprint, 
© Hiroshi Sugimoto

3 Hiroshi Sugimoto, Henry VIII, 
1999, zilvergelatineprint, 
© Hiroshi Sugimoto

4 Hiroshi Sugimoto, Seagram Building, 1997, 
zilvergelatineprint, © Hiroshi Sugimoto

5 Joe Scanlan, Passing Through, 2007

6 Jeroen De Rijke & Willem De Rooij, Orange, 2004, 
sequentie van 81 35mm kleurfi lm slides, 
courtesy Daniel Buchholz, © Willem De Rooij

 Jeroen De Rijke & Willem De Rooij, Mandarin Ducks, 2005, 
16mm kleurfi lm, 36 min, courtesy Daniel Buchholz, © Willem De Rooij

10 Jeroen De Rijke & Willem De Rooij, The Point of Departure, 2002, 
35mm kleurfi lm, 26 min, courtesy Daniel Buchholz, © Willem De Rooij

6 17

< Retrospectieve >
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Düsseldorf van Sugimoto 
tot Palermo

Op 13 december 2007 trok The Art Society de Duitse grens 

over voor een bezoek aan Düsseldorf, meer bepaald aan de musea 

voor moderne kunst (K20) en voor hedendaagse kunst (K21), de galerie 

Sies+Höke, en ten slotte de Kunstverein. Kunstwerken in overvloed, afwisseling 

troef, ontdekken of herontdekken, steeds met bijzonder veel genoegen….

Hiroshi Sugimoto
In Düsseldorf aangekomen trekken we eerst naar K20 (waar tot 6 januari een grote 

retrospectieve liep met werk van de Japanse fotograaf Hiroshi Sugimoto). We worden er 

ontvangen door Pia Müller-Tamm, Chief Curator van K20, die voor ons de geschiedenis van het 

museum toelicht. Het gebouw, met zijn donkere gebogen voorgevel, herbergt sinds 1986 een 

indrukwekkende kunstcollectie met werken van gerenommeerde kunstenaars als Picasso, Beuys, 

Klee, Richter en vele anderen. Uiteraard nemen we de tijd om die meesterwerken te bewonderen… Pia 

Müller-Tamm vertelt ons eveneens waarom K20 er voor koos deze winter het werk van Sugimoto tentoon 

te stellen. Zijn oeuvre, aldus onze gastvrouw, wordt gekenmerkt door een grote sensibiliteit en refl ecteert 

een ware fi losofi e. Sugimoto, die geboren werd in 1948 en meer dan 35 jaar in de Verenigde Staten woonde 

en werkte, maakt werkelijk ontroerende zwart-wit beelden. Zijn werk geniet een grote belangstelling in de 

Duitstalige wereld. Na Düsseldorf zal het nog te zien zijn in het Museum der Moderne Kunst in Salzburg, in de 

Neue Nationalgalerie in Berlijn, en in het Kunstmuseum van Luzern.

Sugimoto wist zich geboeid door de architectuur van K20 dat ontworpen is door de Deense architecten 

Dissing+Weitling, en verkoos te werken met het daglicht dat in het museum overvloedig aanwezig is, weliswaar in 

gefi lterde vorm. De tentoonstelling focust op dWe thema’s die hij al twintig, dertig jaar exploreert en waarvan ons 

vooral de zeegezichten, de theaters en de portretten bijblijven. Van zodra je de expo binnenkomt word je door een 

twaalftal zeegezichten ondergedompeld in de heel eigen sfeer van de kunst van Sugimoto. In zijn werk, dat steeds blijk 

geeft van een bijzondere harmonie en invloeden vertoont van zowel de conceptuele en minimalistische Amerikaanse 

kunst als van de traditionele en oosterse esthetiek, behandelt hij existentiële vragen over het zijn, over de realiteit en de 

manier waarop die wordt voorgesteld, over het voortschrijden van de tijd en over de vluchtigheid van het leven. In de grote 

hal op het gelijkvloers zijn aan een reusachtig, lichtjes gebogen muursegment een reeks zeegezichten opgehangen. Deze 

foto’s, die overal ter wereld zijn genomen, zijn stuk voor stuk volwaardige kunstwerken. De lucht en de zee, die elk zowat 

de helft van het beeldvlak in beslag nemen, getuigen volgens de kunstenaar van het eeuwige en het onveranderlijke. 

Het zijn de enige landschappen die ongewijzigd zijn gebleven sinds het ontstaan van de mensheid en dus de enige die de 

mens kan delen met zijn voorouders. In zijn Theaters verwerpt de kunstenaar de idee dat een foto de realiteit ‘weergeeft’. 

Een foto registreert een opname van de realiteit (de belichtingstijd is gelijkwaardig aan de projectietijd) om ten slotte 

– zeer minimalistisch – een wit vlak te worden. Met behulp van de fotografi e, de techniek van het momentane, poogt 

Sugimoto het verleden vast te houden. Dezelfde dualiteit tussen werkelijkheid en verbeelding vinden we op verrassende 

wijze terug in Sugimoto’s portretten. Ze refereren aan de maniëristische schilderkunst van Hans Holbein (16de eeuw), 

maar het zijn opnames van beelden in het museum Madame Tussaud in Londen, die geïnspireerd zijn op schilderijen. 

De kunstenaar maakt dankbaar gebruik van hun eeuwige onbeweeglijkheid, keert het creatieproces om en voltooit 

een dubbele overgang van driedimensionaliteit naar tweedimensionaliteit: de eerste is die van de realiteit naar het 

schilderij, de tweede die van het wassenbeeld naar de foto. Hendrik VIII, zijn zes vrouwen en keizer Hirohito maken 

ons sprakeloos!

Vervolgens wandelen we richting K21, gelegen in het hart van een park met talrijke bomen. We eten in het 

museum zelf, in de ‘Bar am Kaiserteich’. Dit restaurant, een trendy ontmoetingsplaats, werd ontworpen door 

de Cubaanse kunstenaar Jorge Pardo die voor deze ruimte een schitterend fresco en een lichtinstallatie 

creëerde.

Na de lunch treffen we Julian Heynen, Chief Curator van K21, die ons zijn museum voorstelt dat pas in 

2002 zijn deuren opende. K21, dat hedendaagse kunst uit de 21ste eeuw verzamelt en tentoonstelt, 

kreeg onderdak in het vroegere Landesparlament. Het indrukwekkende 19de-eeuwse gebouw 

werd door de Münchense architecten Kiessler+Partner volledig gerenoveerd en heringericht 

tot een modern museum met 5.300 m² tentoonstellingsruimte en een immense centrale 

hal. Eerst trekken we naar de hoogste verdieping met zijn prachtige glazen koepel 

en bezoeken er de tentoonstelling Passing Through van Joe Scanlan. Een tiental 

zwarte poefs voor een wit scherm nodigen ons uit tot het bekijken van de fi lm 

van schaduwen en lichtverglijdingen door de glazen koepel. We bekijken, 

overdenken en bewonderen het werk van Scanlan en dalen af, om 

verdieping per verdieping, de schitterende permanente collectie 

van het museum te ontdekken. We sluiten ons bezoek 

af met de tentoonstelling van het Nederlandse 

videastenduo Jeroen De Rijke en Willem 

De Rooij.

Jeroen De Rijke - Willem De Rooij
Al van in 1994, bij het prille begin van hun samenwerking 

manifesteerden Jeroen De Rijke (geboren in 1970 en voortijdig 

gestorven in 2006) en Willem De Rooij (geboren in 1969) zich veeleer als 

plastische kunstenaars die 16 en 35 mm fi lms maakten dan als cineasten. 

Dit heeft niets met aanstellerij te maken. Steeds hebben zij hun werk 

gesitueerd op het snijpunt van schilderkunst en beeldhouwkunst. 

De manier waarop het werk getoond wordt is dan ook haast even 

belangrijk als de fi lm zelf. In hun werk exploreren De Rijke en De Rooij 

de conventies van voorstelling en uitbeelding. De tentoonstelling 

in K21 is opgebouwd rond twee fi lms, Mandarin Ducks (2005) en 

The Point of Departure (2002), en de diaprojectie Orange (2004).

Mandarin Ducks, voor het eerst vertoond in het Nederlands paviljoen op 

de 51ste Biënnale van Venetië, bestaat uit een sterk gestileerd fragment 

van een gesprek waarin verschillende personages, samengekomen in 

een appartement met een modernistisch interieur, maatschappelijke 

en persoonlijke spanningsvelden exploreren. In The Point of Departure 

volgt het oog van camera op uiterst precieze en systematische wijze de 

interne en externe structuur van een oosters tapijt. In Orange worden 

een reeks dia’s geprojecteerd die elk bestaan uit een oranje vlak in 

uiteenlopende tonaliteiten. Deze bijna hallucinatorische opeenvolging 

van gradaties van diezelfde kleur roept associaties op met de 

symboolkleur van Nederland en met de ideologische connotaties die er 

mee worden verbonden.

Vervolgens trekken we naar de galerij Sies+Höke, niet ver van K21 

overigens, om er de tentoonstelling Michael van Ofen en enkele werken 

van de Belgische kunstenaar Kris Martin te bewonderen. Van Ofen 

vertrekt in zijn creaties van historische fresco’s die hij herinterpreteert 

in precieze en evenwichtige composities. Door de analyse en het 

hergebruiken van eenzelfde motief in verschillende composities 

exploreert hij het volledige gamma van picturale mogelijkheden. In 

zijn schilderwerken verdwijnen fi guratieve details meer en meer ten 

gunste van eenvoudige penseelstreken. Een eenvoudige, horizontale, 

lichtjes gebogen lijn verwijst naar een landschap, terwijl een ovaal 

samengesteld uit enkele schuine lijnen een portret suggereert. 

De rustige kracht die zijn schilderijen uitstralen toont aan hoe de 

kunstenaar door het kleurgebruik tot enkele tinten te beperken 

coloristische en atmosferische diepte weet te creëren.

Blinky Palermo
Om onze dag in schoonheid af te sluiten bezoeken we nog de 

tentoonstelling over Blinky Palermo (1943 – 1977), een veel te jong 

gestorven kunstenaar, die met zijn werk dat tegelijk abstract en 

minimalistisch is, toch een grote invloed heeft uitgeoefend op zijn 

tijdgenoten. Palermo vestigde zich in 1962 in Düsseldorf en studeerde 

er aan de academie, eerst bij Bruno Goller en vervolgens bij Joseph 

Beuys. Het was dus in die stad aan de Rijn dat zijn artistieke taal, zowel 

beeldrijk als abstract, tot bloei kwam. Hij ontwikkelde haar verder in 

de Verenigde Staten waar hij de relatie tussen ruimte en compositie 

onderzocht.

De Kunsthalle Düsseldorf en de Kunstverein für die Rheinlande 

und Westfalen organiseerden de tentoonstelling naar aanleiding 

van het veertigjarig bestaan van de tentoonstellingsruimtes aan de 

Grabbeplatz. De expositie heeft zowel oog voor het pionierswerk van 

Palermo als voor de architecturale kwaliteiten van het gebouw. Het is 

overigens voor het eerst dat een volledige retrospectieve over Palermo 

wordt georganiseerd in de stad die gedurende jaren een cruciale rol in 

zijn leven speelde. Werken in stof en metaal, schilderijen en tekeningen 

hangen een mooi beeld op van het verloop en de ontwikkelingen in 

zijn artistieke carrière. De jong gestorven kunstenaar liet een eerder 

beperkt maar precieus oeuvre na dat een grote invloed uitoefende, 

zowel op het werk van tijdgenoten als op de hedendaagse artistieke 

productie. De kennismaking met zo’n groot aantal werken van Palermo 

is dan ook een ware belevenis...10
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Korte geschiedenis van de fotografie
Enkele data geven een bescheiden overzicht van 

de technische en technologische ontwikkeling 

van de fotografi e.

1821: Nicéphore Niépce (Frankrijk), uitvinder

van de foto

1831: Jacques Daguerre (Frankrijk), eerste 

artistieke foto’s

1835: William Henry Fox Talbot (Engeland), 

uitvinder van het negatief

1883: Georges Eastman (Verenigde Staten), 

eerste fi lm

1907: Auguste en Louis Lumière (Frankrijk), 

verfi jnen en commercialiseren van het

eerste industriële procédé voor kleuren-

fotografi e: de autochrome

1935: Firma Kodak brengt de kleurfi lm op de 

markt

1947: Edwin H. Land (Amerikaans fysicus), 

uit vinding van het instantfototoestel, 

ge commercialiseerd door het bedrijf 

Polaroïd

1961: Eerste satellietfoto, genomen door de 

Amerikaanse satelliet Samos

1960-1970: De fototoestellen worden steeds 

kleiner. Door de inbreng van Amerikaan-

se en Japanse fi rma’s, zoals Canon en 

Minolta, wordt het medium gedemocra-

tiseerd.

1980-1990: Eerste digitale fotostellen; verschij-

nen van wegwerpfototoestellen. Het sa-

mengaan van fotografi e en informatica.

De foto in het digitale tijdperk
Amateurs en kunstenaars maken tegenwoordig 

volop gebruik van de digitale fotografi e, zowel 

voor het maken, retoucheren als optimaal 

afdrukken van foto’s.

Digitale fotografi e kan zowel verwijzen naar 

opnames gemaakt met een digitaal fototoestel 

als naar een scan van een fi lm of een afbeelding 

op papier. Digitale fotografi e hanteert diverse 

parameters: het formaat of het aantal pixels, 

de manier waarop het beeld wordt opgeslagen, 

de eventuele compressie van de gegevens, de 

diepte van de kleur, het kleurbereik, de kwaliteit 

van het toestel en, uiteraard, de onderlegdheid 

van de fotograaf.

Het aantal pixels – minuscule puntjes – kan 

miljoenen bedragen. Elk van die puntjes draagt 

de drie hoofdkleuren (rood, geel en blauw) in 

zich. Als we een foto op klein formaat willen 

maken is dat grote aantal pixels niet strikt 

noodzakelijk. Willen we een kwaliteitsvolle 

vergroting, dan zijn ze onontbeerlijk. De 

defi nitie van een foto is gebaseerd op het 

aantal pixels en de afmetingen van het beeld 

en wordt uitgedrukt in dpi (dots per inch).

Het bestandsformaat kan zowel betrekking 

hebben op de afmetingen van de foto (10 x 15) 

als op het programma waarmee het beeld is 

opgeslagen (jpeg, tiff). Dit is van bijzonder 

groot belang voor het bekomen van foto’s van 

hoge kwaliteit. Sommige formaten garanderen 

een betere kwaliteit en zorgen er voor dat alle 

informatie bewaard blijft. Ze laten toe alle 

kleuren weer te geven, comprimeren zonder 

gegevensverlies en slaan alle informatie op. 

Bestanden overzetten van het ene formaat naar 

het andere houdt steeds het risico in dat de 

kwaliteit van het beeld vermindert; in het beste 

geval bekomt men een beeld van gelijkaardige 

kwaliteit. Beter wordt het nooit.

Comprimeren leidt tot geheugenbesparing 

maar houdt anderzijds een ernstig risico in op 

verlies van gegevens en dus van kwaliteit. Bij 

compressie worden niet alle gegevens van alle 

pixels bewaard. Om dat verlies te herstellen 

voegt de computer naderhand zelf informatie 

toe om het beeld op een zo getrouw mogelijke 

manier te reconstrueren. Het retoucheren 

van foto’s in jpeg-formaat kan leiden tot 

kwaliteitsverlies telkens het beeld opnieuw 

wordt opgeslagen. Wie niet over een alternatief 

voor jpeg beschikt (zoals tiff) comprimeert 

zijn beelden beter niet en slaat ze best ook 

maar een enkele keer op (van de camera op 

de computer). Beelden die via het internet 

verstuurd worden en niet bedoeld zijn om te 

printen kunnen wel gecomprimeerd worden, 

voor de rest wordt best spaarzaam met die 

mogelijkheid omgesprongen.

Het aantal kleuren, of de diepte ervan, wordt 

uitgedrukt in bits. In fotolabo’s wordt gewerkt 

met een formaat van 8 bit per kleur. De meest 

performante camera’s werken met 12 bit

met kleur en sommige scanners zelfs met 

16 bit per kleur. Dit is bijzonder handig voor 

het retoucheren van gevoelige opnames met 

grote verschillen in belichting tussen zeer 

heldere en zeer donkere zones. Maar fi naal 

wordt het beeld steeds teruggebracht naar 

8 bits per kleur.

Het kleurbereik van een toestel is – eenvoudig 

uitgedrukt – de totaliteit van nuances 

die een toestel kan weergeven. Zelfs de 

beste toestellen zullen nooit het aantal 

kleurennuances evenaren dat het menselijk 

oog kan waarnemen.

Naarmate de digitale fotografi e opgang maakt, 

verdwijnt het analoge of traditionele procédé. 

Het analoge fototoestel is een apparaat dat 

volkomen op zichzelf functioneert, een digitaal 

fototoestel behoort, net als een scanner of een 

vaste schijf, tot de randapparatuur van een 

computer. De digitale fotografi e is in wezen een 

gespecialiseerde toepassing van de informatica. 

Velen zijn er enthousiast over, maar anderen, 

de puristen, doen er maar minnetjes over en 

blijven zweren bij de analoge fotografi e, zelfs 

al betekent dit dat ze naar het labo moeten 

stappen om hun vergrotingen op optische wijze 

te laten aanmaken.

De verwarring blijft
Is die foto geprint of chemisch ontwikkeld? Een 

veelvoorkomende vraag die vaak een verkeerd 

begrepen onderscheid verbergt tussen het 

productieprocédé van een foto en de manier 

waarop hij is afgedrukt. 

Digitale beelden worden meestal met een 

inktjet afgedrukt. Dat beeld kan echter zowel 

het resultaat zijn van een opname met een 

digitaal fototoestel als van de digitalisering van 

een negatief. Anderzijds kunnen digitale foto’s 

ook op zilvergelatinepapier afgedrukt worden 

(de zogenaamde c-print). Bij deze methode, 

die vaak door hedendaagse kunstenaars wordt 

toegepast, gebeurt de ontwikkeling analoog, 

op traditioneel fotopapier, door middel van een 

speciale laservergroter (meestal een ‘Lambda’).

De klassieke foto hoeft niet beter te zijn 

of hoger gewaardeerd te worden dan een 

inktjetafdruk. Ook voor het maken van 

kwalitatieve inktjetafdrukken is kennis en 

vakmanschap vereist. Weliswaar hebben ze een 

levensduur die zeker die van sommige afdrukken 

uit de 19de eeuw zal evenaren. Bovendien kan 

men, op basis van het type van de afdruk, zij 

het op traditioneel zilvergelatinepapier of op 

papier speciaal bestemd voor digitale afdruk, 

niet achterhalen of de foto zelf analoog of 

digitaal genomen is.

Klassieke ontwikkeling… digitale afdruk…
De foto is goed ontwikkeld … of moeten we 

zeggen afgedrukt? Welke term moeten we 

gebruiken? Specialisten verkiezen ‘ontwikkelen’ 

voor de projectie van het beeld door middel van 

een vergroter en het chemische procédé van 

de klassieke fotografi e, en ‘afdrukken’ voor de 

weergave van het beeld door middel van een 

printer.

Het eerste procédé is dus analoog, het tweede 

digitaal. Daarnaast zijn er nog andere, al dan 

niet recente technieken zoals het manueel 

ontwikken, de bichromie… Kunstenaars geven 

meestal aan welke techniek, papiertype, inkt of 

printer gebruikt is. Verzamelaars die over deze 

gegevens beschikken kunnen, indien nodig, 

hun werken met een zekere garantie op succes 

laten restaureren.

Meer dan door de techniek, zijn galerijhouders 

en verzamelaars geboeid door het eindresultaat 

van het werk van de kunstenaar; door de 

symbiose tussen beeld, inhoud en resultaat. 

Interessante kunstwerken links laten liggen 

omdat ze gemaakt zijn met technische 

middelen waartegen men zijn reserves heeft, 

zou een grote vergissing zijn. Bovendien zijn 

er gerenommeerde fotografen die beide 

technieken gebruiken en inktjet als een nieuwe 

opportuniteit voor de fotografi e beschouwen.

Indien een kunstenaar nieuwe uitdrukkings-

middelen krijgt, dan komen nieuwe kunst-

werken tot stand. Digitale kunst heeft haar 

plaats verworven in de hedendaagse artistieke 

scène en zet haar eerste stappen in de 

geschiedenis van de kunst.

Digitale fotografie in al haar complexiteit

De geschiedenis van de fotografi e kan misschien wel het best worden getypeerd als de supersnelle 

evolutie van een communicatie- en informatiemedium. De fotografi e brengt verslag uit over een 

periode, over een gebeurtenis, ze legt de werkelijkheid vast, maar vooral… ze is een kunst. Via een 

lange evolutie van ‘focussen’ en ‘objectieven’ kan de menselijke blik zich laven aan de veranderingen 

in de perceptie en in de weergave van de werkelijkheid zoals die zich voordeden in de vorige eeuw. 

Wie wil spreken over de geschiedenis van de fotografi e moet oog hebben voor zowel de artistieke als 

de technische ontwikkelingen.

Door Éléonore JACOBS, kunsthistorica

Pierre et Gilles, Le Diable, 1990, uniek stuk, beschilderde foto (Sotheby’s London Contemporary Art Day Sale 28/2/2008)

Vic Muniz, Romy Schneider (from Diamond Divas), 2004, 

ed. 9/10, chromogenic print op aluminium (Sotheby’s London 

Contemporary Art Day Sale 28/2/2008)

C-E Mosneron Dupin, Shibuya Girl, 2006, ed. 3/10, 

analoge foto, lambda ontwikkeling op zilvergelatinepapier, 

courtesy C-E Mosneron Dupin

Thomas Struth, Paradise # 26, Bouganville, Plapa/Peru, 2003, 

ed. 3/10, chromogenic print op plexiglas (Sotheby’s London 

Contemporary Art Day Sale 28/2/2008)

C-E Mosneron Dupin, La gare de Kyoto (detail), 2006, 

ed. 3/10, analoge foto, lambda ontwikkeling op 

zilvergelatinepapier, courtesy C-E Mosneron Dupin

< Waardevolle adviezen >



Lente 2008

Begin 2008 biedt The Art Society een programma dat steeds weer de nadruk legt op exclusieve 

bezoeken aan magische plaatsen die niet altijd toegankelijk zijn voor het grote publiek. 

Data onder voorbehoud.

Zondag 24 februari 2008. Bezoek aan het atelier van de Peruviaanse kunstenaar Jota Castro. 

Jota Castro is jurist en politoloog, heeft voor de Europese Commissie en de Verenigde Naties gewerkt 

en is sinds enkele jaren in Brussel gevestigd. Hij is beeldend kunstenaar en dichter, curator en docent.

Zondag 16 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.

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 23 mei 2008 (opgelet, dit bezoek werd van 16 naar 23 mei verplaatst). Daguitstap naar Frankrijk. 

Bezoek aan de tentoonstelling Les traces du Sacré in het Centre Pompidou en nadien aan de Fondation 

d’art contemporain Daniel et Florence Guerlain nabij Parijs. 

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

privécollecties in België.

Uiteraard houden we onze leden op de hoogte van de concrete modaliteiten van de activiteiten.

10 111

Binnenkort… in België en omstreken

< Selectie … >

< Toetredingsvoorwaarden tot The Art Society zie keerzijde >

< The Art Society >

In Brussel kunt u nog steeds de grote 

restrospectieve Alechinsky van A tot Y  bezoeken 

in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 

Deze opmerkelijke ten toonstelling brengt hulde 

aan de 80-jarige Belgische artiest (tot 30 maart, 

www.fi ne-arts-museum.be). Het Paleis voor Schone 

Kunsten buigt zich op haar beurt over het werk van de 

Zwitser Paul Klee (van 1 maart tot 11 mei, www.bozar.be). 

In de levensvisie van Paul Klee geraakten wereld en theater 

nauw verstrengeld. De schilder uit Bern was een verwoed 

theaterliefhebber. Hij zag de wereld als één groot schouwtoneel, 

een reusachtig decor waarin personages zich voortbewegen.

In Antwerpen laat het MuHKA ons kennis maken met Santhal Family (van 

1 februari tot 4 mei, www.muhka.be). Santhal Family, een werk van de 

Indiase kunstenaar Ramkinkar Baij uit 1938 is het uitgangspunt van deze 

tentoonstelling. Het wordt beschouwd als de eerste publieke, modernistische 

sculptuur van India en combineert de vormentaal van het modernisme en 

Oosterse tempelsculpturen met een bekommernis om de sociale realiteit aan 

de onderkant van de maatschappij. In een combinatie van archiefmateriaal 

en hedendaagse kunst, wil deze tentoonstelling aantonen dat Santhal Family 

beschouwd kan worden als een sleutelwerk binnen het modernisme.

In Gent zet het S.M.A.K. Guillaume Bijl in de schijnwerpers (van 4 april 

tot 31 augustus, www.smak.be). Sinds dertig jaar tast deze kunstenaar de 

grenzen af tussen de kunst en de sociale realiteit. Zijn inspiratie haalt hij uit 

de dagelijkse realiteit die hij buiten zijn context plaatst. Ook te bezoeken 

in het S.M.A.K. is de tentoonstelling The Hands of Art dat als uitgangspunt 

het gouden boek van George Wittenborn heeft, een kunstboekhandelaar 

en uitgever uit New York (tot 16 maart). Dit gastenboek werd tussen 1944 

en 1974 door allerlei kunstenaars gevuld met tekeningen, afdrukken, 

collages en foto’s van hun handen, en is nu verrijkt met tientallen bijdragen 

van levende kunstenaars. Het resultaat is een unieke collectie van bijna 

300 handen van onder meer Arp, Calder, Duchamp, Louise Bourgeois, Jan 

Fabre, Man Ray, Miro, Motherwell, Ed Ruscha, Warhol…

Het Musée de la Photographie in Charleroi stelt ons een tentoonstelling voor 

die gewijd is aan Joel Meyerowitz. De tentoonstelling, georganiseerd door 

het Jeu de Paume (Parijs), toont een restrospectieve over deze New Yorkse 

fotograaf (tot 4 mei, www.museephoto.be). Ontdek 120 kleurenafdrukken 

die genomen werden tussen 1970 en 1980, een periode die door Meyerowitz 

beschouwd werd als radicaal en bepalend voor zijn levenspad en zijn werk.

In Parijs houdt het Jeu de Paume twee andere exposities (tot 30 maart, 

www.jeudepaume.org). De eerste is gewijd aan Eija-Liisa Ahtila die sinds 

haar debuut in de jaren ’90 is uitgegroeid tot één van de belangrijkste fi guren 

uit de videokunst. Ze maakt fi lms die ze zelf omschrijft als “menselijke 

drama’s”. Hierin portretteert ze mensen die worstelen met hun emoties 

en hun omgeving. De andere tentoonstelling, Meilleurs Voeux – d’après, 

is het tweede luik van het programma Satellite dat gericht is op de kunst 

van vandaag, en dat ditmaal gewijd is aan de interventies van de Zwitserse 

artiest Denis Savary.

Het Plateau/ Frac Île-de-France stelt de eerste persoonlijke 

tentoon stelling voor van Cao Fei in Frankrijk (van 13 maart tot 25 mei, 

www.fracidf-leplateau.com). Cao Fei is zowel beïnvloed door manga, fi lms 

uit Hong Kong, rap en videogames als door oeroude Chinese tradities zoals 

opera, theater en dans. Zij combineert deze verschillende culturen en graaft 

dieper naar de sociale gevolgen voor het hedendaagse China.

Vooraleer K20 in Düsseldorf tot eind 2009 de deuren sluit wegens 

renovatiewerken, stelt het ons nog een laatste tentoonstelling voor, gewijd 

aan het werk van de jonge Britse kunstenaar Idris Khan (tot 27 april, 

www.kunstsammlung.de).

In Amsterdam heeft het Stedelijk Museum besloten om de zestigste 

verjaardag van het wereldwijd gerenommeerde fotoagentschap MAGNUM 

in de kijker te zetten (van 8 februari tot 12 mei, www.stedelijk.nl). Magnum 

is de leverancier van foto's die zich wereldwijd in het collectieve geheugen 

verankerd hebben, zoals de beelden van de intocht van het Russische leger 

in Praag in 1968 en de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in 

Beijing in 1989. In de tentoonstelling wordt per jaar de geschiedenis van 

Magnum voorgesteld aan de hand van foto's, boeken en teksten en kan het 

publiek werk bezichtigen van 83 fotografen, waaronder Robert Capa, Henri 

Cartier-Bresson, Carl de Keyzer, Martin Parr, Susan Meiselas en Leonard 

Freed. Tegelijkertijd kunt u er terecht voor Allora & Calzadilla. Never Mind 

That Noise You Heard, de eerste Nederlandse solotentoonstelling van het 

kunstenaarsduo Jennifer Allora en Guillermo Calzadilla (tot 4 mei), en voor 

Tobias Rehberger. The Chicken and Egg No Problem Wall Painting. Zijn 

objecten en installaties bevinden zich op het snijvlak van de beeldende 

kunst, design en architectuur.

In Den Haag kunt u dan weer de tentoonstelling Golden Hour van Sara van 

der Heide bezichtigen in het De Pont Museum (tot 2 maart, www.depont.nl). 

De tentoonstelling is gewijd aan tekeningen en schilderijen van de hand van 

de artieste uit de afgelopen twee jaar. Het zijn grote, kleurrijke en gelaagde 

doeken, die een bijna fi lmische ervaring willen oproepen. Fictie, actualiteit en 

persoonlijke verhalen komen samen in complex geconstrueerde schilderijen. 

De rol van de nationaliteit op de identiteit van het individu is een belangrijk 

thema.

Het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam stelt de muzikale 

compositie Verstrijken voor ensemble voor van William Engelen 

(tot 9 maart, www.boijmans.nl). Het muziekstuk is zowel live als als 

klankinstallatie in een speciaal ontworpen concertzaal te horen. 

Verstrijken voor ensemble is een compositiemethode gebaseerd op het 

bioritme van de musici zelf. Hun dagelijkse activiteiten, ritmes en patronen 

zijn gedurende een week onderzocht en vertaald in een muziekcompositie 

en installatie. De bezetting van het ensemble bestaat uit: mezzosopraan, 

viool, cello, harp, dwarsfl uit, klarinet, elektronica en computer.

Het Museum Ludwig presenteert in Keulen een ’s werelds grootste en 

be langrijkste Mondriaan-verzamelingen (tot 30 maart, www.museenkoeln.de). 

Deze grote expositie schetst de loopbaan van de vermaarde Nederlandse 

kunstenaar vanaf het impressionistisch en kubistisch begin van zijn carrière 

over de stichting van De Stijl in 1917 tot het neoplasticisme. Vanaf de jaren 

’20 werkte Mondriaan volledig abstract in zijn karakteristieke geometrische 

vormentaal, met haar optisch uitgebalanceerde composities uit rode, gele 

en blauwe rechthoeken in een systeem dat verder bestond uit zwarte lijnen 

en witte vlakken. Deze beelden zijn gegrift in het collectieve bewustzijn.

Juan Muñoz (1953 – 2001) wordt algemeen erkend als een van de 

belangrijkste hedendaagse beeldhouwers en installatiekunstenaars. 

Tate Modern presenteert de eerste grote solo-terugblik op het werk van 

Muñoz in Groot-Brittannië, waarop zijn innovatieve en breed opgezette 

artistieke werkwijze te zien is (tot 27 april, www.tate.org.uk/modern). 

In hetzelfde museum kunt u terecht voor Duchamp, Man Ray en Picabia, 

een grootse tentoonstelling gewijd aan deze drie fi guren die in de 

vroege 20ste eeuw de kunstgeschiedenis in een nieuw tijdperk brachten 

(tot 26 mei). Marcel Duchamp, vader van de conceptual art en van de 

readymade, Man Ray, beroemde schilder en fotograaf en Francis Picabia, de 

franse schilder en dichter.

De National Gallery in Londen zet Alison Watt in de kijker met de 

ten toonstelling Phantom (van 13 maart tot 22 juni, 

www.nationalgallery.org.uk). Alison Watt studeerde schilderkunst 

in Glasgow. In 2000 werd ze de jongste artieste ooit die een eigen 

tentoonstelling kreeg in de Scottish National Gallery of  Modern Art.

We herinneren u nog 
aan twee biënnales:

5e Biënnale van Berlijn 

van 5 april tot 15 juni

Thema: Day and Night

Curatoren: Adam Szymczyk en Elena Filipovic

www.berlinbiennale.de

Whitney Biennal, New York 

van 6 maart tot 1 juni

Curatoren: Henriette Huldisch en Shamim Momin

www.whitney.org

En om af te sluiten, 
nog enkele belangrijke beurzen:

Art Rotterdam, van 7 tot 10 februari 

www.artrotterdam.nl

ARCO’08, te Madrid, van 13 tot 18 februari 

www.arco.ifema.es

Tefaf, te Maastricht, van 6 tot 16 maart 

www.tefaf.com

The Armory Show, in New York, 

van 27 to 30 maart 

www.thearmoryshow.com

MiArt Art Now 08, te Milaan, 

van 4 tot 7 april 

www.miart.it

Art Cologne, van 16 tot 20 april 

www.artcologne.de

artBrussels, van 18 tot 21 april 

www.artbrussels.be
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1 Pierre Alechinsky, La Jeune Fille et la Mort, 1966-1967

2 Alison Watt, Sabine, 2000

3 Allora & Calzadilla, Returning a Sound, 2003

4 Cao Fei, a Mirage, 2004, ed. van 10, c-print, 75x100 cm

5 Marcel Duchamp, Fountain, 1916-1917

6 Eija-Liisa Ahtila, Where is where?, 2008

7 N.S. Harasha, Cosmic Orpham (detail), 2006, muurschildering

8 Sara van der Heide, Screening the Dreaming, 2006, 

olieverf op doek

9 Joel Meyerowitz, New York City, 1978, © Joel Meyerowitz, 

courtesy Edwynn Houk Gallery

10 Juan Muñoz, The Wasteland, 1987, © estate of Juan Muñoz, 

courtesy collection of Elayne and Marvin Mordes

11 David Seymour / Magnum Photos, Teresa, a child in a residence 

for disturbed children, Polen, 1948

12 Paul Klee, Villas Florentines, 1926

13 Piet Mondrian, Composition with red, yellow blue and black, 1921

14 Tobias Rehberger, Walk-in work of art, 2006, 

courtesy Tobias Rehberger, © foto Wonge Bergmann


