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 The Art Society is een vereniging voor verzamelaars van hedendaagse kunst, een 

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

TOETREDING TOT THE ART SOCIETY

The Art Society telt vandaag 200 leden. Teneinde de kwaliteit en de exclusiviteit van de 
evenementen te blijven garanderen, zal dit aantal niet worden overschreden. 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	euro	voor	een	single	en	900	euro	
voor een koppel.

•	 Het	lidmaatschap	is	bestemd	voor	particuliere	verzamelaars	en/of	verwoede	liefhebbers	
van hedendaagse kunst.

•	 Kandidaat-leden	mogen	geen	galeriehouder,	kunsthandelaar	of	kunstadviseur	zijn,	noch	
kunstenaar. Zij mogen evenmin werkzaam zijn bij de concurrenten van de Partners van 
The Art Society (ING Private Banking, Hiscox, Sotheby’s of PriceWaterhouseCoopers). 
Een kandidaat die als galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur werkzaam is 
geweest, moet deze activiteit sinds drie jaar stopgezet hebben alvorens in aanmerking 
te kunnen komen.

•	 Kandidaat-leden	 moeten	 worden	 voorgedragen	 door	 minstens	 één	 Peter,	 die	 een	
Partner moet zijn (ING Private Banking, Hiscox, Sotheby’s en PriceWaterhouseCoopers) 
of lid is van het Erecomité (Geert Behaegel, Lieven Declerck, Michel Delfosse, Mimi 
Dusselier, Sophie Lammerant, Hélène Mairlot, Chantal Pirlot, Emmy Tob).

•	 De	 toetredingsaanvraag	 wordt	 ingediend	 op	 basis	 van	 een	 klein	 dossier	 –	 
de «Application Form» is verkrijgbaar via de website of op gewone aanvraag.

•	 Tweemaal	 per	 jaar	 komen	 de	 Partners	 en	 het	 Erecomité	 samen	 (maart/oktober).	 
De Peters zullen hun kandidaturen op deze vergaderingen voordragen en er zal 
worden besloten of kandidaten al dan niet aanvaard kunnen worden.

•	 Als	het	maximumaantal	 van	200	 leden	 is	bereikt,	worden	de	nieuwe	 leden	op	een	
wachtlijst gezet tot een plaats vrijkomt.

Als u lid wenst te worden van The Art Society, vragen wij u contact op te nemen met 
een van de leden van het Erecomité of een van de Partners opdat zij u als Peter zouden 
kunnen steunen.

Wij blijven uiteraard tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.
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Design in Brussel: een maand 
samengevat op één dag

Veilingzalen en galeries noteren een stijgende 

belangstelling én recordprijzen voor design. Beurzen 

voor moderne en hedendaagse kunst, van Parijs tot 

Miami, moeten plaats ruimen voor design. The Art 

Society wilde inpikken op deze tendens en nodigde 

haar leden uit voor een bezoek aan de ateliers van 

enkele Belgische designers. Om het plaatje helemaal 

rond te maken werden ook nog de tentoonstelling van 

architect-designer Christophe Gevers en de expo met 

werk van studenten van de bruisende Design Academy 

van Eindhoven bezocht.

Door Marie POK, coördinatrice van Design September

Sinds zowat vijf jaar worden in de grote veilinghuizen 

steeds hogere prijzen geboden voor design uit de 20e en 

21e eeuw. Vintage design uit de jaren 1940 tot 1970 lijkt 

de snel stijgende trend van de art deco te volgen. Op 

beurzen en in galeries worden forse sommen neergeteld 

voor het kleinste meubeltje van Jean Prouvé, Charlotte 

Perriand, Le Corbusier of Marcel Breuer. Maar ook meer 

hedendaagse werken scheren hoge toppen. Een paar 

voorbeelden volstaan om dit te illustreren: een lot van 

vijf klokken van de gebroeders Campana werd in juni van 

dit jaar afgehamerd op $ 50.000 bij Sotheby’s; een set 

meubels van de gebroeders Bouroullec haalde $ 60.000; 

een gesculpteerde stoel van Ron Arad werd in juni 2007 

verkocht voor $ 168.000. Arad haalt overigens regelmatig 

prijzen die boven de 100.000 $ uitstijgen. Voor de echte 

koplopers, zoals Marc Newson, worden nog veel hogere 

bedragen neergeteld: in 1987 ging een ladekast van hem 

van de hand voor $ 632.000, terwijl een prototype van 

de Lockheed Lounge uit 1986 op een veiling bij Sotheby’s 

in New York in juni 2006 alle records brak en voor niet 

minder dan $ 968.000 van eigenaar veranderde. The 

Art Society houdt de vinger aan de pols van het actuele 

kunstgebeuren en we wilden onze leden dan ook graag 

kennis laten maken met enkele hoogtepunten van het 

festival Design September. Opgevat als een beurs – maar 

zonder het echt te zijn – hield dit festival met meer 

dan vijftig evenementen (lezingen, atelierbezoeken, 

tentoonstellingen, workshops, voorstellingen, een vintage 

vlooienmarkt en talrijke andere activiteiten) een maand 

lang de Belgische hoofdstad, die jammer genoeg geen 

designmuseum heeft, in de ban van design.

Een vaste waarde
Om ons onder te dompelen in de geschiedenis van het 

Belgische design trekken we eerst naar het CIVA voor een 

bezoek aan de tentoonstelling Gevers Design: inventaris 

Als ik dit woord 

vooraf schrijf, is de 

Frieze Art Fair, de beurs 

voor hedendaagse kunst in 

Londen, net afgelopen. Heeft ze 

stand kunnen houden te midden van 

de onzekerheden van de financiële crisis? 

In zekere zin wel. De handelaars konden 

er enkel hun allerbeste stukken tonen: vaste 

waarden die het altijd goed doen. Bij de 

kopers deed zich wel een verschuiving voor. De 

impulsaankopen lijken wel te verdwijnen. Meer en 

meer treden de bedachtzame verzamelaars op het 

voorplan, die komen genieten van de kunstwerken 

en op zoek zijn naar een uniek stuk, naar een zeldzame 

parel voor hun collectie. Veel aandacht voor vaste waarden, 

inderdaad, maar tegelijkertijd verschaalt het aanbod wat en 

dalen de prijzen. De resultaten van de laatste grote veilingen 

zijn niet echt bemoedigend. Op 17 oktober werd bij Sotheby’s in 

Londen de reeks Skulls (1976) van Andy Warhol toegewezen voor 

5,61 miljoen euro, een prijs die behoorlijk onder de verwachtingen 

bleef. Ook kunstenaars als Jeff Koons, Lucian Freud en Francis 

Bacon haalden, eveneens bij Sotheby’s, niet de beoogde resultaten. 

De kunstmarkt lijkt dus wat te verzwakken en de eerste slachtoffers 

zijn de jonge, minder bekende kunstenaars die sowieso het meest 

conjunctuurgevoelig zijn. Het is vooralsnog niet duidelijk of die tendens 

zich zal doorzetten. De novemberveilingen in New York 

zullen aantonen of de kunstmarkt de aangekondigde 

recessie weet te trotseren.

In deze wat onzekere tijd mogen wij ons met 

PriceWaterhouseCoopers verheugen op een nieuwe 

partner. Deze consultancyvennootschap legt zich toe op 

zakelijke dienstverlening op het gebied van boekhoudkundig 

beheer, belastingen, personeelsmanagement, auditing, 

crisismanagement en productiviteitsbeheer. ING Private 

Banking, Hiscox en Sotheby’s, onze bestaande partners, 

zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met 

PriceWaterhouseCoopers zowel voor The Art Society zelf  

als voor haar leden vrucht zal afwerpen.

In dit magazine maakt u kennis met of herontdekt u de 

ideeën van een hele generatie jonge designers die de wind 

in de zeilen heeft. De grens tussen design en hedendaagse 

kunst wordt flinterdun. Tentoonstellingen, beurzen en 

evenementen besteden dan ook meer en meer aandacht aan artistiek 

design. Over de hedendaagse tekenkunst, een ander topic in dit nummer, 

weten we al bij al relatief weinig. De kunsthandel heeft er nauwelijks 

interesse voor. In de hiernavolgende pagina’s leest u meer over een 

relatief onbekende wereld.

We gaan ook kennismaken met kunstwerken zelf, meer nog, met 

kunstwerken die speciaal gemaakt zijn voor de plaats waar ze nu 

zijn tentoongesteld of die door die plaats een heel eigen betekenis 

krijgen. Ontdek, samen met The Art Society, foto’s van Jean-Marc 

Bustamante of het veelvormige werk van Jean-Luc Moerman. In 

de tentoonstellingsruimtes van Frac Lorraine maken we kennis 

met de zwaartekracht en de gewichtloosheid om ons vervolgens 

– enkele kilometers verderop – onder te dompelen in een 

laboratorium van ideeën of in de bibliotheek van achterhaalde 

en in onbruik geraakte kennis. Julien Prévieux, want over 

zijn werk gaat het, kreeg een heel kunstencentrum  

ter beschikking. Een belevenis … Volgen we ten slotte  

de sporen van Wilfried Cooreman die door de 

jaren heen een indrukwekkende verzameling 

hedendaagse kunst heeft bijeengebracht en 

ons laat meegenieten van zijn kennis van 

de kunstmarkt, steeds wisselend, maar 

altijd boeiend en verrassend, ja zelfs 

opwindend.

Tot later, voor weer nieuwe 

ontdekkingen …

Patricia le Grelle 

<  
Be

zo
ek

 o
nz

e 
si

te
 w

w
w

.t
he

ar
ts

oc
ie

ty
.b

e 
>

Vincent Geraedts, Bigfoot, 
© foto Hans Van Der Mars

< Retrospectieve >

Pol Quadens, Chair, 2008
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van een uitvinder. De naam van Christophe Gevers 

mag dan tamelijk onbekend zijn, zijn stijl is dat 

allerminst. Gevers ontwierp immers de inrichting 

en het meubilair van bekende restaurants in 

Brussel als Vieux Saint-Martin, Marie-Joseph en 

Canterbury. Deze drie restaurants zijn eigendom 

van de gebroeders Niels die gepassioneerde 

verzamelaars zijn van Belgische kunst. Aan de 

muren van hun respectabele etablissementen, 

ontworpen door Gevers in respectievelijk 1969, 

1971 en 1992, verdringen zich kunstwerken 

van Alechinsky, Dotremont, Broodthaers, Van 

Lint, Mortier en Wyckaert maar evenzeer van 

Swennen. Tussen 1958 en 1993 ontwierp Gevers 

enkele ruimtes die symbool staan voor Brussel, 

zoals de Cap d’Argent, het Auditorium van 

Passage 44, het restaurant van La Cambre en 

de Quick op de Louizaplaats. Thierry Belenger, 

commissaris van de tentoonstelling en een goede 

vriend van de kunstenaar, merkt terecht op dat 

Gevers’ artistieke ontwikkeling mee bepaald 

werd door zijn talrijke experimenten. Voor de 

uitvoering van zijn ontwerpen wilde Gevers geen 

beroep doen op gespecialiseerde bedrijven, maar 

hij maakte alles zelf in zijn eigen atelier, ook als 

dat impliceerde dat hij voor de vervaardiging 

van onderdelen van zijn ontwerpen speciale 

machines moest maken. Het leeuwendeel van 

Gevers’ productie bestaat uit maquettes, zetels 

en ander meubilair, maar daarnaast maakte 

hij ook accessoires, juwelen en gesofisticeerde 

gezelschapsspelen. Dit schitterende artistieke 

parcours wist Thierry Belenger op geslaagde 

wijze te evoceren, zowel door zijn grondige 

kennis van het oeuvre van de kunstenaar als 

door zijn hechte vriendschap met hem.

Nederland, een ander designland
Nadat we met het werk van de meester 

hebben kennisgemaakt, bekijken we dat van 

de leerlingen. In La Cambre bezoeken we de 

tentoonstelling over de Design Academy van 

Eindhoven. De villa die Henry van de Velde in 

de jaren 1930 bouwde voor de familie de Bodt 

en die thans de thuishaven is voor de afdeling 

binnenhuisarchitectuur van La Cambre, vormt 

niet alleen een gedroomd kader voor de 

tentoonstelling maar zet haar ook extra kracht 

bij. Terecht zou men zich kunnen afvragen 

waarom Caroline Mierop, directrice van de 

Brusselse school, de muren van haar instelling 

ter beschikking stelt van een ‘concurrent’. Aan 

de basis daarvan ligt ongetwijfeld een grote 

openheid van geest, maar ook de context is 

wel heel bijzonder. Sinds enkele jaren scheert 

het Nederlandse design hoge toppen op de 

internationale scène, geschraagd door een 

aantal onwaarschijnlijke succesverhalen: Marcel 

Wanders, Tord Boontje, Hella Jongerius, Maarten 

Baas, Droog Design, moooi ... Li Edelkoort, 

trendwatcher en afscheidnemend directrice van 

de Eindhovense Academie, heeft haar instituut 

opgetild tot een internationaal vermaarde 

kweekvijver van talent. De tentoonstelling Still, 

die eerder al te zien was op het Salon van Milaan, 

vertrekt vanuit de vaststelling dat ontwerpers en 

gebruikers zich afkeren van de overdaad van de 

laatste jaren, de drukte achter zich laten en zich 

geboeid weten door een grotere ingetogenheid, 

discretie en sereniteit. Duurzame ontwikkeling, 

het zoeken naar identiteit, poëzie en de 

nieuwe leefwijzen beheersen het denken van 

de pas afgestudeerde vormgevers die op deze 

tentoonstelling hun werk presenteren. Dezelfde 

bekommernissen kenmerken ook het werk van 

de hedendaagse plastische kunstenaars.

Danny uit Australië
Na een heerlijke chocoladelunch in de 

Dominican, de enige zaak in Brussel met het 

label ‘Design Hotel’, voert de bus ons verder 

door de straten van de hoofdstad. We houden 

halt bij het atelier van Danny Venlet, die 

ons ontvangt met de hem zo kenmerkende 

hartelijkheid en ongedwongenheid. Venlet, die 

geboren is in Nederland, maakte zijn studies af 

in Australië, wat een diepe stempel drukte op 

zijn typische ludieke stijl. De stoel Easy Rider, 

gecommercialiseerd door Bulo, is er een sprekend 

voorbeeld van. Venlet verdiende zijn sporen als 

ontwerper van kantoor-, buiten- en residentiële 

meubels (stoelen, poefs, kamerschermen en 

tuindouches), maar werkt ook totaalconcepten uit 

van interieurs van privéwoningen en commerciële 

ruimtes. Een boek uitgegeven door de Stichting 

Kunstboek geeft een mooi overzicht van zijn 

twintigjarige loopbaan.

Jong geweld
Andere sfeer, ander decor in het Atelier A1 in 

Anderlecht. Zes jonge designers hebben hun 

werkplaats in de heldere ruimtes van een 

oude lederfabriek. Nathalie Dewez maakt 

hedendaagse en poëtische lichtarmaturen en 

geldt meer en meer als een referentie in haar 

vakgebied. Diane Steverlynck is textieldesigner. 

Ze is vooral bekend van het handgeweven 

reliëftapijt DOTS dat op de markt wordt 

gebracht door het Belgische Limited Edition. 

Marina Bautier, Benoît Deneufbourg en Sylvain 

Willenz ontwerpen meubels en objecten. Hun 

zeer persoonlijke visie vertaalt zich in talrijke 

voorwerpen met een heel karakteristieke stijl. 

Van de zes A1-designers kon alleen Elric Petit 

niet op onze afspraak zijn omdat hij les moest 

geven in La Cambre. Maar ook hij heeft de wind 

in de zeilen. Het collectief Big Game, waarvan 

hij deel uitmaakt, stelt van 19 oktober tot  

22 februari tentoon in Le Grand-Hornu. De drie 

leden van het collectief leerden elkaar kennen 

aan de Designacademie in Lausanne. De naam 

die ze voor hun samenwerkingsverband kozen, 

is geen lichtzinnige keuze: humor en zelfspot 

zijn immers in hun werk alomtegenwoordig. In 

hun eerste collectie Heritage in Progress nemen

ze een loopje met de archetypes van de 

westerse burgerlijke maatschappij: een houten 

jachttrofee wordt geleverd in bouwpakket; een 

houten plank vervangt een Louis XVI-bureau  

en gefreesde en verzaagde houten schragen 

nemen de plaats in van stijlmeubels. Daarmee 

was de toon gezet. De Parijse galerie Kreo gaf 

hen al verschillende opdrachten en stimuleert 

de jonge ontwerpers in hun reflectie over het 

unieke en over productie in beperkte oplage 

binnen het grensgebied tussen kunst en design.

Kunst of industrie?
Onder de milde avondzon sluiten we de dag 

af in het mooie atelier van Pol Quadens. In 

de jaren 1980 debuteerde deze voormalige 

carrosseriebouwer in de gesloten wereld 

van design. In 1996 kwam de internationale 

erkenning met zijn stoel CO6, vervaardigd in 

koolstofvezel. Dat zeer lichte materiaal heeft een 

grote weerstand en wordt onder meer gebruikt 

voor de aanmaak van ski’s. Grote furore maakte 

hij met een collectie elegante damesschoenen, 

eveneens ontworpen in koolstofvezel. Dankzij 

de grote weerstand van het materiaal kan hij de 

naaldhak weglaten en de welving van de zool 

laten rusten op een overstek. Daarnaast ontwierp 

Quadens ook horloges voor Swatch, Hamilton 

en Rado. Sinds een jaar werkt hij veelal met 

Corian®, een materiaal waarmee hij verbluffende 

resultaten weet neer te zetten. Dankzij de 

kwaliteit van de structuur, oppervlakte en 

weerstand ervan kunnen objecten in steeds 

vrijere vormen worden gemaakt.

Deze hele generatie jonge designers zijn graag 

geziene gasten op de vele tentoonstellingen die 

aan het genre gewijd worden. Dat is symptomatisch 

voor de ontwikkeling van het hedendaagse 

industrial design. Als gebruiksvoorwerp heeft het 

designobject steeds zijn eigen distributiekanalen 

gehad, maar thans krijgt eigentijds design 

meer en meer een uitgesproken belangstelling 

vanuit de wereld van de hedendaagse kunst. 

De belangrijkste galeries en de grootste musea 

organiseren tentoonstellingen en evenementen 

rond design. Dat laat ook de designers zelf niet 

onberoerd. In hun werk verdwijnt het functionele 

aspect vaak op de achtergrond ten voordele van 

het esthetische, het emotieve, het persoonlijke. 

Een ontwikkeling die zeker perspectieven opent.

www.designseptember.be

Christophe Gevers, tweede model lamp voor ‘le Cap d’Argent’, 
foto	H.	Charles	/	D.	Marlé

Marina Bautier (Atelier A1), 
Stoel die de prijs ‘Young Artists’ 2008  

van de Franse Gemeenschap heeft gewonnen
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Voor het gebrek aan belangstelling zou men 

verschillende redenen, objectieve en eerder 

subjectieve, kunnen aanwijzen. De belangrijkste 

is wel dat de tekening vandaag geen apart 

genre meer is en veel minder dan vroeger een 

welomschreven plaats heeft in de artistieke 

productie. De echte ‘academietekening’ bestaat 

niet meer. Tekenen en kopiëren in functie 

van het bestuderen en ontwikkelen van een 

beeldtaal krijgen een steeds geringere plaats 

in de kunstenaarsopleiding. In de artistieke 

productie verliest de tekening, enkele markante 

uitzonderingen niet te na gesproken, haar rol 

als voorbereidende schets voor een schilderij, 

beeldhouwwerk of film. Ook de visie op 

tekenkunst is grondig veranderd. Vroeger werd 

een tekening beschouwd als het bewijs dat de 

kunstenaar beschikte over de vaardigheden 

die toen van een artiest werden verwacht. 

Nu ziet men de tekening als iets persoonlijks, 

iets intiems dat uitdrukking geeft aan een 

individuele emotie. Zo persoonlijk misschien wel 

dat zij niet langer bestemd is voor anderen, laat 

staan om tentoongesteld te worden.

Er komen inderdaad weinig hedendaagse 

tekeningen op de markt, er wordt weinig 

over gepubliceerd, de musea verzamelen ze 

nauwelijks, maar er wordt nog ontzettend 

veel getekend. Als criticus ontmoet ik talrijke 

kunstenaars en vaak word ik getroffen door 

de gretigheid waarmee getekend wordt, maar 

ook door de vitaliteit en expressiviteit van die 

tekeningen. Samen met de Parijse galeriste 

Christine Phal startte ik in Parijs een beurs voor 

hedendaagse tekenkunst, de eerste in haar soort. 

Aan de eerste editie in 2007 namen 35 galeries 

deel, de tweede had al vijftig deelnemers uit 

Frankrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland en 

Duitsland. De beurs werd een succes en kon 

rekenen op een ruime belangstelling, zowel 

bij verzamelaars als bij het bredere publiek. 

Voor verzamelaars was het een gelegenheid 

om in contact te komen met hedendaagse 

tekeningen, waarvoor geen specifieke markt 

bestaat. De werken, veelal gekenmerkt door 

een grote directheid en toegankelijkheid, 

werden aangeboden voor prijzen variërend van 

400 tot 150.000 euro. De toegankelijkheid ervan 

zal het grote publiek zeker hebben geholpen 

om de drempelvrees voor de hedendaagse 

kunst te overwinnen. Bovendien zijn tekeningen 

gedroomde kunstwerken om tentoon te stellen. 

Als het ware probleemloos kunnen werken 

van een geheel andere aard naast elkaar 

worden getoond zonder dat ze onderling gaan 

rivaliseren: een potloodtekening in kleur van 

Aloïse, een beoefenaar van de art brut, past 

perfect naast een blad met een minimalistisch 

lijnentracé van Carl André.

De grote verscheidenheid van de werken op de 

tentoonstelling maakte duidelijk hoe moeilijk 

het is om een sluitende definitie te geven voor 

het begrip ‘tekening’. Gaat het uitsluitend om 

het aanbrengen van lijnen op een blad papier, 

erin gekrast of erop aangebracht met min of 

meer vet potlood, krijt of houtskool? Als we 

die definitie aanhouden dan vallen bepaalde 

aspecten van de hedendaagse tekenkunst 

daar zeker buiten. In de 20e eeuw werden 

zowel tekeningen gemaakt die gekenmerkt 

zijn door een krachtige lijnvoering zoals we 

die kennen van Ingres en Cézanne als andere 

met veel fragielere, meer technische, meer 

scripturale of op automatismen berustende 

lijnen en vormen die de onrust van de psyche 

en de verwarring van het moderne leven 

evoceren. De hedendaagse tekening, op de wip 

tussen beperking en het zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden, tegelijk concept en uitwerking, 

is erfgenaam van de vorige eeuwen, maar 

wil tegelijk haar vorm en functie in vraag 

stellen, zoeken naar vrijheid en spontaniteit 

incarneren. Zij wil gebruikmaken van alle 

artistieke middelen en alle mogelijke dragers. 

Voorbeelden zijn legio: een vouw in een blad 

papier die een schaduwlijn vormt, het gebruik 

van aquarel en gouache, bewerking van film- 

of videobeeld, artistiek uitgewerkte letters, 

striptekeningen, graffiti, uitgesneden logotypes 

of composities met industriële kleefband.

Tegenover de hedendaagse tekening – product 

van het toeval, getuigenis, resultaat van een 

denkproces … – neemt de kunstmarkt dezelfde 

< À propos … >

David Hockney, Angel Trumpets and Succulents, 2000, Houtskool	op	papier,	57	x	76	cm,	courtesy	Galerie	Lelong

Hedendaagse tekeningen

‘Een kleine tekening is vaak duidelijker dan een grote uitleg’, wordt wel eens gezegd. Maar hoe 

vergaat het de hedendaagse tekenkunst eigenlijk? We lijken er bijzonder weinig over te weten. Musea 

besteden er nauwelijks aandacht aan, in galeries komt men nauwelijks hedendaagse tekeningen 

tegen en in het aanbod van de grote veilinghuizen lijken ze nog zeldzamer. Voor kwalitatieve oude 

tekeningen, fragiel geworden door de tijd, maar schitterend neergezet in zilverstift, gevoelig gehoogd 

met lavis – denk maar aan Dürer, aan Delacroix … – bestaat er ruime belangstelling. Net als oude 

boeken worden ze gekoesterd, bestudeerd en tentoongesteld. Voor de hedendaagse tekenkunst lijkt 

dat niet het geval. Ze lijkt zelfs niet mee te profiteren van de recente belangstelling voor de moderne 

tekenkunst, zoals voor de delicate naakttekeningen van Bonnard, het grafische werk van Picabia en 

uiteraard de vele bladen die nagelaten werden door Picasso en Matisse, die tijdens het leven van de 

kunstenaars al tentoongesteld werden en thans gegeerde verzamelobjecten zijn.

Door Laurent BOUDIER, journalist en kunstcriticus in Parijs, stichter en artistiek directeur van het 

Salon du dessin contemporain in Parijs.

Pierre Alechinsky, Et revoir,	1992,	Chinese	inkt	en	aquarel	op	oude	
factuur,	20,8	x	27	cm,	courtesy	Galerie	Lelong
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ambigue houding aan als een twintigtal jaar 

geleden tegenover de fotografie. Toen was 

slechts een kleine minderheid Europese en 

Amerikaanse verzamelaars geïnteresseerd in 

fotografie die nog niet echt als een kunstvorm 

werd beschouwd. Vroege afdrukken van Atget 

of modernistische werken van Germaine Krull 

werden omschreven als getuigenissen, die niet 

eens uniek waren omdat ze in verschillende 

exemplaren bestonden. Het fotografische werk 

van kunstenaars uit de jaren 1960-1970 – 

van Oppenheim voor de Land Art, Klein of 

Beuys voor de happenings, Boltanski voor de 

installaties – zag men als documenten met een 

archivalische waarde of als herinneringen aan 

fases van een groter project. De eerste editie 

van de beurs Paris-Photo in 1997 was een 

mijlpaal voor de waardering – inhoudelijk en 

commercieel – van zowel de vintage foto’s, het 

artistieke werk van mensen als Cindy Sherman 

of Thomas Ruff, en clichés allerhande, van 

Rauschenberg tot Cy Twombly.

Het begin van een doorbraak? Op een 

prestigieuze veiling bij Sotheby’s in Londen 

in september 2008 werden tekeningen van 

Damien Hirst aangeboden. Het was een  

primeur en bovendien haalden verschillende 

werken op papier van deze turbulente Young 

British Artist prijzen die beduidend hoger lagen 

dan de schattingen. Cobalt Thiocyanate, een 

werk in potlood op papier, geschat op 30.000 GBP, 

ging van de hand voor niet minder dan 

79.000 GBP. Minder dan een jaar eerder werd 

Dove & Skull (papier, 15,3 x 10,2 cm), een

werk van diezelfde Hirst, voor wie vaak 

astronomische bedragen worden betaald, nog 

verkocht voor slechts 4.200 euro (Christie’s – 

South-Kensington, 24 oktober 2007).

Verscheidene van de belangrijkste hedendaagse 

kunstenaars hebben tekeningen gemaakt die 

van een dergelijke expressiviteit en kwaliteit 

zijn, dat ze kunnen uitgroeien tot klassiekers 

in het genre. Vermelden we bij wijze van 

voorbeeld Louise Bourgeois of David Hockney, 

Cy Twombly, Lucian Freud of Pierre Alechinsky 

die, het is bekend, haast geen dag onbenut  

laat om te tekenen en die, over de Cobra-

beweging heen, een synthese heeft gevonden 

tussen de abstractie en de figuratie, tussen 

de oosterse en de westerse kunst. Tal van 

ontwerptekeningen kunnen vandaag nog 

gekocht worden voor 4.000 tot 10.000 euro, 

zo bijvoorbeeld de zogenaamd technische 

tekeningen voor de luchtschepen van 

Panamarenko, de krachtige en intense 

tekeningen van de Amerikaanse kunstenares 

Chloé Piene, of – binnen het domein van de 

aquarel, gouache of pentekening – de werken 

van de Duitse kunstenaars Georg Baselitz, 

die in zijn serie Remix motieven uit zijn 

vroegere werk herneemt, en Anselm Kiefer 

of van Spaanse artiesten als Miguel Barcelo,  

José-Maria Sicilia en Javier Pérez. Verlies ook 

de formidabele creaties van Gabriel Orozco 

niet uit het oog en evenmin de meer populaire 

kunstuitingen als de striptekeningen, de 

erotische pentekeningen van Crumb en de 

bladen met sciencefictiontaferelen van Druillet. 

De pers, de karikatuur, hedendaagse en vooral 

jonge kunstenaars hanteren een zwarte, bittere 

tekenstijl die schatplichtig is aan Topor en 

meer dan eens hard en choquerend overkomt. 

Philippe Mayaux, laureaat van de Prix Duchamp, 

Jean-Luc Verna, Frédérique Loutz, die een 

tijdlang in de Villa Médicis verbleef en nu in 

Berlijn woont, Marlène Mocquet en anderen 

zijn er dan weer in geslaagd om hun universum 

van grote openheid en verbeelding in hun 

tekeningen in beeld te brengen.

Een bezoek aan enkele musea en cultuurhuizen 

geeft een beter idee van de dynamiek van  

de hedendaagse tekenkunst. De Frac Picardie in  

Amiens, bijvoorbeeld, besteedt een groot 

budget aan de aankoop van tekeningen 

van hedendaagse kunstenaars, met inbegrip 

van muurtekeningen en computergrafiek, 

en organiseert er belangwekkende 

tentoonstellingen rond. De afdeling grafische 

kunst van het Musée national d’art moderne 

du Centre Georges Pompidou voorziet in 

zijn programmatie ruime aandacht voor de 

eigentijdse tekenkunst – er was al werk te zien 

van Louise Bourgeois, Ellsworth Kelly, Jean-

Michel Albérola, Martial Raysse – en wijdt 

een tentoonstelling aan de laureaten van de 

Biënnale voor hedendaagse tekenkunst die in 

2007 door de verzamelaars Florence en Daniel 

Guerlain in het leven werd geroepen. En 

verliezen we ook de opening van de annex van 

het Louvre in Lens niet uit het oog, waar alle 

Noord-Franse musea, van Lille tot Roubaix, van 

Béthune tot Duinkerke zullen samenwerken 

rond oude en moderne tekenkunst. U ziet het, 

de bakens zijn uitgezet: in de tekening liggen 

de kiemen van de kunst, levendig en intens.

Volgende editie van het Salon du dessin 

contemporain: van 24 tot 30 maart 2009, Parijs

www.salondudessincontemporain.com

Frédérique	Loutz,	Zonder titel,	2008,	aquarel	en	inkt,	30	x	28,5	cm,	courtesy	Galerie	Claudine	Papillon
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< Binnenkort >

1 Jean-Marc Bustamante, Coridon,	2007,	
inkt	op	plexiglas,	195	x	147	x	4	cm

2 Jean-Marc Bustamante, Répliques,	2007,	
inkt	op	plexiglas,	195	x	147	x	4	cm

3 Jean-Luc Moerman, Athletic Painting, 2008, (detail), 
muurschildering, acryl fluo, black lights,  
© foto: L. Artamonow

4 Jean-Luc Moerman, Hybride, 2004, Acryl op doek, 
200 cm, Courtesy Galerie Nosbaum & Reding (Luxemburg),  
© foto: L. Artamonow

5 Jean-Luc Moerman, Gundam,	2007,	
courtesy galeries Rodolphe Janssen (Brussel) en Suzanne Tarasieve (Parijs)

6 Julien Prévieux, Suitcase n° 1	(Minister	of	the	Interior)	2007		
Foto’s en stempels met de vingerafdrukken van Nicolas Sarkozy,  
45	x	35	x	40	cm,	courtesy	Jousse	Entreprise

7 Julien Prévieux, Glissement, Gegalvaniseerd	staal,	3,4	m	diameter,	2004	
foto	©	Marc	Dommage,	©	Jousse	Entreprise,	Parijs,	2007

8 Centrum	voor	Hedendaagse	Kunst	van	de	Synagoge	van	Delme

In het najaar van 2008 hebben 

wij nog twee activiteiten voor u gepland. 

Vooreerst nodigen wij u uit op een dagje in  

Henegouwen met een bezoek aan het Musée des Arts 

Contemporains du Grand-Hornu en aan B.P.S.22 in Charleroi.  

Een maand later treffen we elkaar bij onze zuiderburen, in Lorraine, 

waar we afspraak hebben in de FRAC in Metz en in het Centre d’Art 

Contemporain de la Synagogue de Delme. Plaatsen en kunstenaars om samen  

te ontdekken …

Jean-Marc Bustamante in het MAC’s, Jean-Luc Moerman in B.P.S.22

Op 16 november trekken we naar het MAC’s (Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu) dat 

zijn laatste tentoonstelling voor 2008 wijdt aan de Franse kunstenaar Jean-Marc Bustamante. Op de 

expo Le Grand Tour zal zowel ouder als heel recent werk te zien zijn, maar ook stukken die speciaal 

voor die gelegenheid werden gemaakt. Diezelfde dag nog bezoeken we in het B.P.S.22 in Charleroi de 

tentoonstelling Connecting Everything met werk van Jean-Luc Moerman.

Jean-Marc Bustamante is een van de hedendaagse Franse kunstenaars die een internationale reputatie genieten. 

Hij vertegenwoordigde zijn land op de 50e Biënnale van Venetië (2003) en geeft thans les in de afdeling multimedia 

van de École nationale supérieure des Beaux-Arts in Parijs. Speciaal voor ons zal hij in het museum aanwezig zijn en 

ons rondleiden op de tentoonstelling.

‘Ik zie mezelf graag plaatsnemen in een soort middenpositie’, zegt de kunstenaar die met het grootste gemak 

overstapt van het ene medium naar het andere, en zich daarbij geboeid weet door de onderlinge relaties: tussen 

fotografie en schilderkunst, tussen abstractie en figuratie, tussen vrije of toevallige en geconstrueerde vormen, tussen 

transparantie en ondoorzichtigheid, tussen het maken en het toe-eigenen. Elk werk verhoudt zich in een visuele 

en mentale relatie tot de mens. Deze formele diversiteit heeft alles te maken met de plaats, vooral met de plaats waar 

het werk in de tentoonstelling is opgesteld en niet in het minst met de interactie tussen het kunstwerk en de mens, al is 

die niet altijd fysiek aanwezig. Bustamante is vooral als fotograaf actief geweest. Hij wil ‘foto’s maken die evenwaardig 

zijn aan een schilderij’. Hij maakt zijn werken in reeksen, alsof het een topografisch onderzoek betreft, wat bijdraagt tot  

de neutraliteit ervan.

Bustamante werkt met een zeer grote camera waardoor hij bijna panoramische gezichten kan vastleggen van de  

plaatsen die hij bestudeert. Het toestel is echter zeer zwaar, het weegt zowat dertig kilogram, waardoor zijn 

bewegingsvrijheid nogal beperkt is. Zodra een positie is ingenomen, kan die moeilijk nog worden gewijzigd. Alle 

veranderingen die zich dan in het ‘blikveld’ van de camera voordoen, moet hij voor lief nemen. Zijn foto’s noemt hij 

dan ook ‘trage momentopnames’. Momentopnames omdat hij geen eigen setting maakt en de plaatsen die hij in beeld  

brengt niet manipuleert, traag omdat ze niets gemeen hebben met een snapshot, maar het resultaat zijn van een 

contemplatie die niet op het momentane gericht is. Bustamantes kleurenfoto’s zijn van een uitzonderlijke kwaliteit, van 

monumentaal formaat en uniek, omdat er slechts één afdruk van wordt gemaakt. Deze uitgepuurde resultaten van 

een uitzonderlijke visie moet de toeschouwer uitgebreid bekijken, in zich opnemen, wat onvermijdelijk leidt tot een 

confrontatie met zijn eigen bestaan, zijn eigen fragiliteit en eindigheid.

Zeven jaar na de realisatie van zijn immense muurschildering keert Jean-Luc Moerman terug naar het B.P.S.22 

in Charleroi. De individuele expo Connecting Everything toont voor het eerst op eenzelfde plaats de grote 

verscheidenheid van werken uitgevoerd in de meest uiteenlopende technieken. Met organische en abstracte 

vormen, onderstreept door een levendig koloriet en reliëf stelt Moerman een attractief universum samen.

De motieven waarmee Moerman werkt, opgebouwd uit heftige kleurvlakken omgeven door zwarte 

organische lijnen, verraden diverse invloeden: tags en graffiti (alhoewel hij nooit met de spuitbus 

heeft gewerkt), de wereld van de straat en de grootstad, de strip, de Japanse manga, de tekenfilm, 

sciencefiction, computerspelletjes, modebeelden, utopische en futuristische tekeningen, getunede 

auto’s enz. Soms lijken Moermans vormen te verwijzen naar de ontwikkeling van de biotechnologie 

(cellen, mutanten), de communicatietechnologie, de virtuele architectuur, de technocultuur enz. 

Op de tentoonstelling Connecting Everything in het B.P.S.22 zullen we kunnen 

kennismaken met de veelheid van materialen en dragers die Moerman gebruikt: 

schilderijen, beeldhouwwerk, tekeningen, geretoucheerde foto’s, zelfklevende   

folie. We zullen er tevens oog in oog staan met een gigantische 

muurschildering die een volledige muur van een bijgebouw van het  

B.P.S.22 inneemt (2.000 m²). Voor de tentoonstelling maakte de 

kunstenaar overigens verschillende nieuwe werken 

waaronder een tweede versie van het beroemde 

Gundam dat vorig jaar in Mudam 

Luxemburg werd getoond.
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Gebouw van de Frac Lorraine

Jean-Luc Moerman,  

Athletic Painting, 2008 (detail)

muurschildering, acryl fluo, black lights 

© foto: L. Artamonow
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Gewichtloosheid in de Frac Lorraine, 
Julien Prévieux in de Synagoge van Delme ...

Op 12 december richt The Art Society haar schreden richting Metz in Frankrijk. 

In de Frac Lorraine (Fond régional d’Art Contemporain) bezoeken we de 

tentoonstelling ‘(A)gravity weightless narratives’… Enkele kilometers verder, in 

het Centre d’Art Contemporain de la Synagogue de Delme, maken we uitgebreid 

kennis met het werk van de jonge kunstenaar Julien Prévieux.

De Frac Lorraine is al meer dan twintig jaar actief, maar heeft pas nu een geschikte 

ruimte om de actuele kunstproductie tentoon te stellen. Daarvoor werd haar 

het Hôtel Saint-Livier ter beschikking gesteld, een historisch pand, het oudste 

burgerlijke gebouw van Metz zelfs, waar nu, paradoxaal genoeg, alles draait 

rond het tijdelijke, het veranderlijke, het vluchtige. In het gebouw mogen de 

uitgenodigde kunstenaars hun ding doen. Het zal dan ook constant veranderen. 

Tot 18 januari wordt er volop geëxperimenteerd met de zwaartekracht: 

hoe kan men er aan ontsnappen, hoe kan men ze tastbaar voorstellen? Alle 

bewegingen zijn immers onderhevig aan de wetten van de zwaartekracht en de 

aantrekkingskracht. Stof tot reflectie …

Van het verlangen te kunnen vliegen en zweven (vertaald door de sublieme 

en gevoelige poging van Gino de Dominicis om zich te veranderen in een 

vogelmens of de zwevende engel van Yves Klein) tot het reflecteren van 

religieuze en metafysische transcendentie, steeds heeft de mens gepoogd zich te 

onttrekken aan de wetten van de zwaartekracht en deze wereld – letterlijk – te 

overstijgen … Ook de huidige pogingen om alle wetmatigheden van de natuur 

te overstijgen en via denkprocessen tot een algehele lichtheid te komen, kaderen 

in datzelfde opzet. Deze fysische en existentiële dialectiek die voortdurend 

balanceert tussen het ‘overstijgen’ en het ‘bewust vallen’ zet ons er toe aan de 

grenzen van het evenwicht en de tegenstrijdige krachten ervan te exploreren. 

Duizeling, hoogtevrees, zweven, evenwicht, kracht, spanning, omkering van 

gewaarwordingen … dat zijn de sleutelbegrippen voor een tentoonstelling die 

speelt met de zwaartekracht, die dit natuurfenomeen wil overstijgen en het 

tegelijk wil laten aanvoelen in een breed scala van gewaarwordingen, van de 

lichtheid van een stofje tot de dwingende fysieke aanwezigheid van een ton die in 

de lucht is opgehangen.

Geheel in overeenstemming met haar traditie van monografische 

tentoonstellingen heeft de Synagoge van Delme aan Julien Prévieux haar 

volledige tentoonstellingsinfrastructuur ter beschikking gesteld. Reeds meer 

dan tien jaar ziet de kunstenaar het als zijn roeping de draak te steken met 

productieprocessen, de cultuurindustrie, de spitstechnologie, het eigendomsrecht, 

de algemene registratie en allerlei andere vormen van autoritair gedrag.

Think Park wil de bezoeker onderdompelen in een tentoonstelling die opgevat 

is als een ideeënlaboratorium. De kunstenaar nodigt ons uit in een vreemd 

amalgaam van architecturen – een garage, enkele blokhutten, een woonboot, 

kortom een onoverzichtelijke janboel – waarover we moeten nadenken. Belangrijk 

daarbij is te weten dat die kleine, smoezelige gebouwtjes of ruimtes vrij getrouwe 

reproducties zijn van de werkplaatsen van beroemde schrijvers, filosofen en 

uitvinders. Ook de ideeën die aan de basis liggen van het werk van Julien Prévieux 

ontstaan ver van het gewoel, buiten het licht van de schijnwerpers, vaak op 

eenzame en verlaten plaatsen, in een schuurtje naast het huis, achter in de tuin, 

boven op een afgelegen heuvel. Kortom, Think Park visualiseert een denkproces in 

de vorm van een ‘woonerf’ waar Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Alexander 

Graham Bell of Virginia Woolf zouden kunnen samenleven.

De tweede installatie die Julien Prévieux voor deze tentoonstelling maakte, 

de bibliotheek van in onbruik geraakte en achterhaalde kennis, is evenzeer 

ingegeven door zijn belangstelling voor de organisatie en het opslaan van kennis 

en wetenschap (vaak tot er verzadiging optreedt). Deze bibliotheek bestaat uit 

boeken waarvan men vond dat ze niet meer bewaard moesten worden. Door  

een moeizame zoektocht in openbare en privébibliotheken werden deze vergeten 

en misprezen exemplaren, die zich situeren in de marge van de wetenschappelijke 

beoefening van de taalkunde, techniek, geschiedenis, … gered van de vuilnisbelt. 

Het werk is niet af. Bezoekers aan de tentoonstelling, of wie dan ook, kunnen  

er hun steentje toe bijdragen.
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Cooreman (1944) is onlangs met pensioen 

gegaan. Hij is gespecialiseerd in accountancy 

en was voorheen algemeen directeur van een 

logistiek bedrijf. Zijn echtgenote De Smedt 

gaf les in o.a. mode en kostuumgeschiedenis. 

Beeldende kunst beschouwt het echtpaar als de 

kern van hun bredere culturele belangstelling.

Op de suggestie dat het droge boekhouden 

toch ver afstaat van het avontuurlijke in 

de kunst, antwoordt Cooreman: ‘Aan de 

klassieke boekhouding is er inderdaad niet 

veel te veranderen, maar er bestaat ook een 

analytische boekhouding waarbij de cijfers 

naar hun eigenlijke betekenis ontleed worden, 

met het oog op de toekomst. Zo zijn ook 

kunstenaars bezig. Ze werken in een soort 

laboratorium en creëren werken waarvan wij 

de betekenis pas later zullen ontdekken. We 

staan te dicht bij de hedendaagse kunst om de 

volledige draagwijdte ervan te vatten. Dat heeft 

de kunstgeschiedenis aangetoond. Denk maar 

aan de aanvankelijk totale afwijzing van en de 

latere grote waardering voor de impressionisten 

en andere grote kunststromingen.’

‘Wij zijn nu dertig jaar aan het verzamelen’, 

vervolgt Cooreman. ‘Door voortdurend te gaan 

kijken naar musea en galeries in binnen- en 

buitenland verruim je je blik. Het is als een 

steentje dat je in een waterplas gooit, de plons 

maakt kringen die uitdijen. Je komt andere 

kunstliefhebbers en nieuwe kunstenaars tegen, 

je praat met hen, leert bij. Wij hebben het geluk 

gehad Andy Warhol in Brussel te ontmoeten. 

Ook Paul Delvaux hebben we goed gekend via 

Pierre Caille. Wij zijn eerst op zoek geweest naar 

kunstenaars van onze eigen generatie. In de 

jaren 1980 kochten wij werk van Jan Vercruysse 

en Didier Vermeiren. Later kwamen ook Jan 

Van Oost, Lili Dujourie, Narcisse Tordoir en 

Raoul De Keyser erbij. Juan Muñoz, Jean-Marc 

Bustamante en Franz West volgden. Toen waren 

voor ons de galeries ’t Gewad in Gent, Micheline 

Szwajcer in Antwerpen en De Lege Ruimte 

in Brugge oriënterend. Maar ook museale 

tentoonstellingen, zoals ‘Kunst na 68’ in het 

Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent, 

en de expo’s in Sonsbeek, Kassel en Krefeld, 

hebben onze visie verruimd. Gaandeweg zijn 

wij steeds verder gaan kijken, zo reisden wij 

naar Engeland, Duitsland en Italië om kunst te 

ontdekken.’

Jong en eclectisch
‘Natuurlijk zijn er ook in ons land nog nieuwe 

uitstekende kunstenaars’, vindt Cooreman. 

‘Een van de redenen waarom wij voor jonge 

kunstenaars kiezen, is dat wij niet over een 

onbeperkt budget beschikken. Wij willen ons 

ook niet vastpinnen op een bepaalde richting. 

Onze collectie is eclectisch en evolueert, 

zoals het leven zelf. Wij opteren ook voor 

verschillende media, gaande van schilderijen 

en tekeningen, over beeldhouwwerk, objecten 

en installaties, naar video’s en foto’s. Een 

ander kenmerk van onze verzameling is dat 

de kunstwerken niet zelden architectonische 

elementen bevatten, en een enigszins sober 

karakter hebben. Er zit soms ook een zekere 

humor in, zoals in de werken van Peter Piller 

of Elmgreen & Dragset. Zo hebben wij ook van 

Marcel Broodthaers een gebroken geweer in 

klei. De klei is niet gebakken. Die ongebakken 

klei kwam uit zijn handen als een ‘moule’, 

een mal. Moule is ook het woord voor mossel. 

Met mosselschelpen heeft Broodthaers andere 

belangrijke werken gemaakt.’

Volgens Cooreman kiest een verzamelaar werk 

waarmee hij voeling heeft, dat iets met hem 

zelf te maken heeft. ‘Als privéverzamelaar heb 

je geen verantwoording af te leggen aan 

een overheid, in tegenstelling met een 

museumdirecteur. Niemand moet het ons 

voorzeggen. Je kan risico’s nemen. Natuurlijk is 

Kunst verzamelen als beleving van de eigen tijd
De verzameling Cooreman

Wilfried Cooreman verzamelt al jaren hedendaagse kunst. Daarin wordt hij bijgestaan door zijn vrouw 

Yannicke De Smedt. Het echtpaar heeft steeds voor jonge kunstenaars gekozen. Na de verkenning van 

de Belgische kunstscène gingen zij steeds mondialer kijken. Het verzamelen van kunst beschouwen zij 

niet als een belegging, maar als een intense manier om aan de tijd waarin zij leven deel te nemen. 

Zij verzamelen uit mentale noodzaak. De opname van nieuw werk in de collectie geeft telkens weer 

nieuwe impulsen aan de collectie en de verzamelaars.

Door Bert POPELIER, kunstcriticus en lid van AICA

Jeremy Chance, Rounding the Edges of the Living and the Dead,	215	x	245	cm

< Waardevolle adviezen >

Mathew Cerletty, 154 (Wire),	174	x	180	cm
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het leuk als een kunstenaar die je vroegtijdig 

ontdekt hebt, later naam maakt. Zo kochten 

wij in 1982 een werk van Thomas Schütte, toen 

hij nog onbekend was. Van Schütte bezitten 

wij inmiddels belangrijke vroege werken, 

waaronder een sculptuur, een maquette en een 

reeks van zeven tekeningen. Met Schütte zijn 

we bevriend gebleven. Overigens, de meeste 

of bijna alle kunstenaars van wie we werk 

bezitten, kennen we persoonlijk.’

In bruikleen geven
Cooreman vervolgt: ‘Maar het is gebeurd, 

in 1998, dat we in galerie Luis Campana in 

Keulen vielen voor een meterslange en dito 

brede installatie waarvan we wisten dat we 

er thuis geen plaats voor hadden. Het betrof 

werk van de toen 24-jarige Duitse kunstenaar 

Björn Dahlem. We proberen voor zoiets nadien 

een oplossing te vinden. Dat werk hebben we 

uiteindelijk in 2006 ingeruild voor een ander 

werk, in samenspraak met de galerie. Vermits 

het ging om een installatie van 7 m lang, 6 m 

breed en 3 m hoog, die een vaste plaats moest 

krijgen, vonden we geen museum dat bereid 

was ze op te nemen. Het ging daarenboven ook 

om een nog jonge onbekende kunstenaar. Het 

curriculum vitae van Björn Dahlem is intussen 

wel enorm gegroeid.’

‘We geven ook werk in langdurige bruikleen 

aan musea. Aan het Van Abbemuseum in 

Eindhoven lenen wij nog steeds werken uit 

van Thomas Schütte, Reinhard Mucha, Harald 

Klingelhöller, Tony Cragg en Alan Charlton. 

Ook het Mac’s in Grand-Hornu eert ons door 

werk uit onze verzameling op te nemen. 

Onlangs hebben wij bij galerie Office Baroque 

in Antwerpen een groot doek gekocht van de 

jonge Amerikaan Jeremy Chance, waarvoor 

wij ook een plaats in een museum zoeken. Hij 

is pas afgestudeerd aan het Hunter College 

in New York. Het werk stelt de buste van een 

vrouw voor. Het is minutieus geschilderd en 

refereert aan de techniek van de zeefdruk. 

Het beeld wordt ontrafeld en valt uiteen, alsof 

het ontleed wordt, maar tegelijk wordt het 

toch opnieuw samengesteld. Een vrije muur 

om het doek te hangen, hebben we niet. Zelf 

hebben wij geen mogelijkheid om een eigen 

privémuseum op te richten, zoals dat door 

grote verzamelaars steeds vaker wordt gedaan, 

zowel in België als in het buitenland. Overigens 

gaat het in veel gevallen om schitterende 

collecties die een enorme kracht uitstralen.’

Veranderende kunstmarkt
Of de kunstmarkt steeds dichter aanleunt bij 

de louter economische markt? Cooreman: 

‘Soms zelfs bij de amusementsbusiness, zeker 

als het om beroemde namen en galeries gaat. 

Glitter is er niet vreemd aan. De artikels in 

‘The Art Newspaper’ gaan over de kostprijs 

van de werken en welke celebrity welk 

bepaald werk heeft gekocht. Het gaat nooit 

over de inhoud of de betekenis van het werk 

of een tentoonstelling. In Venetië worden 

tegenwoordig art party’s gehouden. Het 

gaat eraan toe zoals bij de prijsuitreiking van 

de Oscars in de filmwereld. Er bestaan voor 

hedendaagse kunst verkoopcentra die ik 

hypermarkten noem. Het zijn grote galeries 

die overal filialen hebben. Er wordt daar kunst 

gekocht en verkocht, zonder dat de verkoper 

noch de koper de inhoud of de betekenis van 

de werken kent. En er worden schilderijen 

aangeboden, zelfs op de talrijke veilingen, 

waarvan de verf nog niet eens droog is.’

Enigszins geërgerd voegt Cooreman eraan 

toe: ‘Door sommige bekende galeries wordt 

er bewust schaarste gecreëerd. Als je 

geïnteresseerd bent in een werk van een 

bepaalde kunstenaar kom je op een wachtlijst 

van vijftig tot honderd andere gegadigden te 

staan. Je bengelt onderaan. Eigenlijk ben je 

dan als verzamelaar volledig afhankelijk van 

de galeriehouder. De galerie heeft nochtans 

steeds een regelmatige aanvoer van werken. 

Sommige galeriehouders verkopen de werken 

van hun kunstenaars alleen aan rijke en 

machtige verzamelaars. Daarom vinden wij de 

recente houding van Damien Hirst, de verkoop 

buiten zijn galerie om via Sotheby’s in Londen 

van 220 van zijn werken die rechtstreeks uit 

zijn atelier kwamen, prima. Er waren tenminste 

werken te koop en je had keuze. Waarom zou 

een eigenaar van kunst, of het nu gaat om de 

kunstenaar zelf dan wel om een verzamelaar, 

niet mogen verkopen buiten de galeries om? 

Je mag toch ook vastgoed in je bezit verkopen? 

De structuur van de kunstmarkt is duidelijk aan 

het veranderen.’

‘Er is nog meer aan de hand. Vroeger 

waren er in Londen 8 galeries, nu zijn er 

70 of 80. In diverse galeries zitten een paar 

directeurs en tientallen bedienden aan hun 

computerscherm gekluisterd. Zijn ze in contact 

met verzamelaars? Al die mensen hebben 

een salaris. Wij zoeken liever galeries op die 

werken met een kleine staf en geen immens 

grote overhead creëren. Wij kiezen dus meer 

voor galeries waar de galeriehouder nog een 

inhoudelijke discussie kan aangaan met de 

kunstenaar. Die het individuele kunstwerk 

als unicum wil onderzoeken. Dat vereist 

trouwens ook van de kunstenaar heel andere 

kwaliteiten, zeg maar inzichten, dan alleen het 

beheersen van verf op doek.’

Kunst als reflectie
Intussen heeft Cooreman kunstwerken 

afkomstig uit diverse landen en continenten. 

Hij zegt: ‘Hedendaagse kunst blijft een daad 

van onderzoek. De jonge Duitse kunstenaar 

Felix Gmelin kreeg ooit een film te zien die 

zijn vader gemaakt had in Berlijn in 1968. 

De beelden tonen hoe een rode vlag in 

estafetteloop door de straten van Berlijn wordt 

gevoerd en wordt geplant op het balkon van 

het Rathaus Schöneberg. Gmelin maakte in 

2003 dezelfde film als zijn vader, maar dan 

met zijn studenten in Stockholm. Cruciaal 

in deze remake, in de vorm van een video, is 

dat hij eindigt voor de gesloten deuren van 

het stadhuis. Die Rote Fahne II heet het werk, 

een video waarvoor je twee projectoren nodig 

hebt. Het is een reflectie over kunst en politiek. 

Welke betekenis heeft de revolutie nog na 35 

jaar?’

‘Van nog een jonge naam, Andreas Golder, 

een Russisch schilder, hebben wij een werk 

verworven. Het startpunt voor Golders werk 

is meestal gebaseerd op een combinatie van 

kunstgeschiedenis, popcultuur en persoonlijke 

verhalen. In het schilderij uit onze verzameling, 

Mach das Fenster zu, Mutti, zie je de schilder 

in zijn ziekbed. Er zit een spook onder het bed. 

De kleuren voor een nieuw schilderij stromen 

via het venster naar binnen. De afgebeelde 

schilder voelt zich onwel en vraagt daarom: 

‘Mach das Fenster zu, Mutti?’ Ontroerend.’

Andreas Golder, Mach das fenster zu, Mutti,	195	x	160	cm

Ryan Trecartin, Painting,	161	x	190	x	15	cm
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1 Dirk Skreber, It Rocks Us So Hard Ho Ho Ho 2, 2002

2 Cameron Jamie, The Neotoma,	1993	

3 Robert Motherwell, Untitled, 1965

4 Benoît Plateus, page 182,	2007

5 Guillaume Corneille, Heure Tardive,	1958

6 Erich Salomon, Réunion de stars de cinéma,	1930,	

©	Bildarchiv	Preußisher	Kulturbesitz

7 Anton Henning, Intérieur, No. 141, 2002, Installatie

8 Mark Rothko, Mural for End Wall,	1959,	National	Gallery	of	Art

9 Roy Arden, d’Elegance #1, 2000

10 Thomas Struth, The Hirose Family,	Hiroshima,	1987

11 Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of 

a Crucifixion c,	1944

Enkele beurzen

Paris Photo, 
van 13 tot 16 november 2008
www.parisphoto.fr

Art Basel Miami Beach, 
van 4 tot 7 december 2008
www.artbasel.com

ARCO, 
van 11 tot 16 februari 2009 in Madrid
www.arco.ifema.es

Art Rotterdam, 
van 4 tot 8 februari 2009
www.artrotterdam.nl

The Armory Show, 
van 5 tot 8 maart 2009 in New York
www.thearmoryshow.com

Tefaf, 
van 13 tot 22 maart 2009 in Maastricht
www.tefaf.com

En biënnales

Sharjah biennial 9, 
van 16 maart tot 16 mei 2009
www.sharjahbiennial.org

Biënnale Montreal 2009, 
van 1 tot 31 mei 2009
Thema: Open cultuur
Curator: Scott Burnham
www.ciac.ca

Binnenkort, met The Art Society

The Art Society biedt u een programma waarin het accent steeds vaker ligt op exclusieve bezoeken 

aan schitterende collecties, die moeilijk of zelfs helemaal niet toegankelijk zijn voor het grote 

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

Data onder voorbehoud.

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

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

Moerman.

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

d’Art Contemporain) ons de expositie (A)gravity weightless narratives voorstelt. We gaan ook naar 

het Centre d’Art Contemporain de la Synagogue de Delme voor een Julien Prévieux-tentoonstelling.

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

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

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

opent.

Woensdag 4 en donderdag 5 februari 2009. Art Rotterdam. We wonen deze jonge internationale 

beurs in preview bij. Verschillende nevenbezoeken zijn ook gepland: musea, privécollecties ...

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, 

waar David Claerbout en Luuk Wilmering centraal staan.

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

beurs organiseren wij opnieuw een forum met verzamelaars, voor we in preview de beurs bezoeken.

Zondag 31 mei 2009. Bezoek aan het Middelheimmuseum in Antwerpen, waar een tentoonstelling 

plaatsvindt 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. Onder voorbehoud.

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

activiteiten.
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Binnenkort ... in België en omgeving

< Selectie … >

In Brussel verwelkomt het Wiels van 

29 november 2008 tot 22 februari 2009 de 

tentoonstelling Un-Scène. De jongste tien jaar 

is in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een nieuwe 

generatie kunstenaars opgestaan. De tentoonstelling 

zal in het teken staan van opkomende Belgische 

kunstenaars. Dit eerste, subjectieve maar uitgebreide 

portret zal de krachtlijnen, de gemeenschappelijke punten 

en de afzonderlijke trajecten van deze generatie blootleggen. 

Een tentoonstelling voor iedereen die, zowel in België als in 

het buitenland, de kunstenaars van morgen op de voet volgt  

(www.wiels.org). Nog in Brussel stelt het Paleis voor Schone Kunsten 

ons een tentoonstelling voor die gewijd is aan de CoBrA-beweging 

(van 7 november 2008 tot 15 februari 2009). De Cobra-beweging, die in 

november 1948 in Parijs werd opgericht door kunstenaars uit Kopenhagen 

(Jorn), Brussel (Dotremont, Noiret) en Amsterdam (Appel, Corneille, 

Constant), is buiten Europa nog altijd weinig bekend. Cobra wordt nu eens 

beschouwd als de staart van de surrealistische komeet, dan weer als een 

noordelijke manifestatie van de tachistische of informele kunst, maar wordt 

ook aanzien als een Europese vorm van het abstracte expressionisme dat 

toen in de Verenigde Staten tot bloei kwam. De geplande tentoonstelling 

zal in de eerste plaats het verhaal van de Cobra-beweging vertellen en 

deze belangrijke episode in haar historische en culturele context plaatsen  

(www.fine-arts-museum.be).

In Antwerpen stelt het MuHKA ons eind dit jaar De Orde der Dingen voor, 

een tentoonstelling die is opgebouwd rond het onlinebeeldarchief van 

de Canadese kunstenaar Roy Arden. Met zijn “documentaireachtige” 

straatfotografie benadert Roy Arden nog het meest een historische en 

humanistische traditie die ook wat doet denken aan het werk van zijn 

voorlopers, zoals Walker Evans en August Sander. Een tentoonstelling van 

duizenden beelden, te bekijken tot 4 januari 2009 (www.muhka.be).

In Gent stelt het Museum Dhondt-Dhaenens van 14 december 2008 tot 

25 januari 2009 een tentoonstelling voor die gewijd is aan Dirk Skreber. 

Deze Duitse schilder is een van de meest gewaardeerde na Neo Rauch en 

Daniel Richter. Tal van kunstliefhebbers zijn trouwens op zijn wachtlijst 

ingeschreven ... Dirk Skreber werkt gewoonlijk met grootformaatdoeken 

en wijdt zich sinds enkele jaren ook aan de beeldhouwkunst  

(www.museumdd.be). Het S.M.A.K. verwelkomt op zijn beurt Mark Manders 

met zijn tentoonstelling The absence of Mark Manders, van 13 december 

2008 tot 22 februari 2009. Het werk van deze Nederlandse artiest weifelt 

tussen tekenkunst en installatiesculpturen en de tentoonstelling die aan 

hem is gewijd, verzamelt effectief deze verschillende types kunstwerken van 

1990 tot 2007. Het gaat om de grootste tentoonstelling rond Mark Manders 

tot dusver (www.smak.be).

In La Louvière organiseert het Centre de la Gravure een ontmoeting met 

Robert Motherwell, met de tentoonstelling L’oeuvre gravée 1960-1989, van 

24 januari 2009 tot 19 april 2009. Robert Motherwell is een van de bekendste 

vertegenwoordigers van het Amerikaans abstract expressionisme, een van de 

kunstenaars van de “School of New York” (samen met Pollock, Rothko, De 

Kooning ...) in tegenstelling tot de “Ecole de Paris”. Robert Motherwell was 

gepassioneerd door boeken, literatuur en het uitgeverswezen, de drukkerij 

was voor hem een vertrouwde plaats en hij had een voorliefde voor gravures. 

De tentoonstelling toont een retrospectieve van zijn graveerwerk aan de 

hand van een zestigtal van zijn belangrijkste werken, gekenmerkt door hun 

innoverende en experimentele aspecten (www.centredelagravure.be).

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de publicatie van 

het Manifest van het Futurisme van Filippo Tommaso Marinetti op de 

voorpagina van Le Figaro op 20 februari 1909, stelt het Centre Pompidou 

in Parijs tot 26 januari 2009 Le Futurisme à Paris – une avant-garde 

explosive voor. Het futurisme, de eerste avant-garde van de twintigste 

eeuw, roemde de techniek, de energie van de massa, de bruisende 

activiteit van de moderne metropolen. Het wou het evenwicht en de 

stabiliteit uit de klassieke modellen vervangen door een energetica, 

dynamisme en snelheid die de vormen ontwrichtten. De tentoonstelling 

herwaardeert de plaats en het statuut van het futurisme, fundamentele 

bron van moderniteit, toont de impact ervan op de Franse avant-garde, het 

kubisme, en nodigt uit tot een nieuwe analyse van de relaties tussen deze 

twee kunststromingen doorheen meer dan 200 werken en documenten  

(www.centrepompidou.fr). Nog in Parijs stelt Jeu de Paume in het Hôtel de 

Sully een tentoonstelling voor die gewijd is aan Erich Salomon: Le roi des 

indiscrets, 1928-1938, van 12 november 2008 tot 25 januari 2009. Erich 

Salomon (1886-1944) is ongetwijfeld een van de belangrijkste fotografen 

in de geschiedenis van het fotojournalisme. Deze tentoonstelling is de 

eerste in een reeks van drie tentoonstellingen rond de Europese fotografie 

tijdens het interbellum (www.jeudepaume.org). Het Maison Rouge in 

Parijs, opgericht door een liefhebber en verzamelaar van hedendaagse 

kunst, richt zich op privécollecties en de problematiek die ze opwekken 

door één tentoonstelling per jaar te wijden aan de handelswijze van een 

verzamelaar. Dit jaar stelt het Maison Rouge tot 18 januari 2009 stukken uit 

de collectie van Isabel en Agustín Coppel tentoon, een koppel Mexicaanse 

kunstliefhebbers, afkomstig uit de streek van Sinaloa, in het noordwesten 

van Mexico. De tentoonstelling beslaat alle ruimtes van het Maison Rouge 

en verzamelt meer dan honderd werken (schilderijen, beeldhouwwerken, 

foto’s, installaties, video’s) (www.lamaisonrouge.org).

In Tilburg nodigt het De Pont Museum Thomas Struth uit, met zijn 

tentoonstelling Familienleben (van 29 november 2008 tot 22 februari 2009). 

Sinds het midden van de jaren 80 voegde Struth een nieuwe dimensie 

aan zijn werk toe en begon hij zich toe te leggen op familieportretten. 

Resultaat: kunstwerken die de onderliggende sociale dynamiek van de 

portretfotografie illustreren (www.depont.nl).

Tot 25 januari 2009 verwelkomt het Gemeentemuseum in Den Haag 

Anton Henning. De Duitse kunstenaar Anton Henning wordt beschreven 

als een jazzy schilder. Henning heeft affiniteit met het begin van het 

modernisme en heeft een voorliefde voor interieurs, vooral voor de salons 

uit de jaren vijftig en zestig. Hij getuigt van een zekere onschuld door 

zich ook Matisse, Van Gogh of om het even welke kunstenaar die hem 

bevalt, eigen te maken. Zijn verwijzingen zijn vaak efficiënte antwoorden 

op de huidige kunstkritiek. Exclusief voor deze tentoonstelling in Den 

Haag stelt Henning een nieuwe installatie voor: Blumenstilleben No. 193 

(www.gemeentemuseum.nl).

In Londen wordt tot 1 februari 2009 Mark Rothko gehuldigd in het 

Tate Modern. Deze tentoonstelling brengt een van de meest geliefde 

kunstenaars van de wereldwijde artistieke scène voor het daglicht. Hij hield 

er niet van als een abstract schilder te worden bestempeld, hoewel hij deel 

uitmaakt van deze beweging van “abstracte expressionisten”. Zijn grote 

kleurvlakken met vage omtrekken, zijn gekleurde banden en rechthoeken 

waren zijn handelsmerk, het zogenaamde “colorfield painting”. De 

tentoonstelling verzamelt een vijftigtal van de sterkste werken van deze 

idealistische kunstenaar die een grote impact had op de Amerikaanse 

moderne kunst. In meer dan twintig jaar is het de eerste keer dat Londen 

een tentoonstelling van die omvang verwelkomt (www.tate.org.uk/modern).

En ten slotte mag u ook de tentoonstelling over Francis Bacon in het 

Tate Britain zeker niet missen, die loopt nog tot 4 januari 2009. Deze 

retrospectieve streeft ernaar de recentste opzoekingen over het werk van 

Francis Bacon te belichten, dat naar aanleiding van de ontdekking van de 

inhoud van zijn atelier na zijn dood in 1992. De tentoonstelling verzamelt 

een zestigtal werken en omvat de hele carrière van de kunstenaar, ze 

toont een selectie van de belangrijkste werken voor elke grote periode 

in zijn werk. Het is de tot dusver grootste voorstelling van het werk, 

het gedachtegoed, de bronnen en creatieprocessen van Francis Bacon  

(www.tate.org.uk/britain).

< Toetredingsvoorwaarden tot The Art Society zie keerzijde >


