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GALERIES

Callewaert Vanlan-
gendonck Gallery in 
Antwerpen, in 2012 
geopend in de 
Wolstraat, concen-
treert alle activiteiten 
op hun locatie in 
de Sint-Jacobstraat, 
waar ook de Estate 
Guy Vandenbranden 
en diens archief zijn 
ondergebracht. De 
tentoonstellings- en 
onderzoeksruimte 
richt zich nadruk-
kelijk op naoorlogse 

abstracte kunst. Nu staat de informele schilderkunst van Pol 
Mara (1920-1998) uit de jaren vij!ig en begin zestig in de 
kijker, aangevuld met werk uit de jaren zestig toen de Ant-
werpse schilder evolueerde naar popart. Niet onder invloed 
van de Amerikaanse popart, wel met abstracte onderdelen. 
Hij werd internationaal vermaard en exposeerde van New 
York tot Tokio. Vergeten is hij niet, maar de kwaliteit van zijn 
werk verdwijnt uit het zicht. De lyrische abstractie van Pol 
Mara, in 1958 medeoprichter van de Antwerpse avant-gar-
degroep G58 Hessenhuis, omschreef criticus Marc Calle-
waert als ‘een eruptieve kleurenroes’. De galerie zoomt in op 
een spannende periode in het oeuvre. (cv)

Pol Mara, Zonder titel, 1960, olieverf op doek, 161 x 130. Met toestem-
ming van Callewaert Vanlangendonck Gallery, Antwerpen. 
Prijsindicatie: tussen & 2.500 en & 20.000.

De scratchings  
van Marc Renard
t/m 21-11

Marc Minjauw Gallery
Vossenplein 68

Brusssel
www.mmgallery.be

Marc Renard is een hedendaagse Belgische schilder wiens stijl je al tientallen jaren in één 
oogopslag herkent. Nadat zijn werk begin 2020 in het Mark Rothko Art Center te zien was, 
onthult hij nu zijn recente grootschalige werken in Brussel. Hij innoveert opnieuw, door met 
zelfverzekerde gebaren de verschillende lagen verf die niet op doek maar op Alu-Dibond-
platen zijn aangebracht uit te wissen met een speciaal daarvoor ontworpen schraper. 
Wat overblij! is een choreografie gemaakt van 'staven en stenen' in neonkleuren. Marc 
Renard opent de weg naar nieuwe mogelijkheden binnen de kunst. Vormt deze uitwistech-
niek, de ‘scratchings’ zo eigen aan het karakter van de kunstenaar, samen met de introduc-
tie van fluorescerende kleuren in olieverf een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de 
abstracte kunst?

Pol Mara  
in de kijker
05-11 t/m 26-12

Callewaert Vanlangendonck Gallery
Sint-Jacobstraat 17

Antwerpen
www.callewaert-vanlangendonck.com

Liesbeth Marit  
en Nico Vaerewijck
20-11 t/m 26-12

Galerie 10a brengt nieuwe fotowerken van Liesbeth Marit en nieuwe 
schilderijen van Nico Vaerewijck samen in de duoshow Delta Dreamers. 
De titel slaat op vertakkingen, op meanderende ideeën. Hun werk hee! 
iets cinematografisch en doet dromen. De opkomende schilder Nico 
Vaerewijck vertrekt van een foto of filmstill, die hem verrast. Vaak poli-
tiek of maatschappelijk geladen, en met figuratie die bijna onder de 
verf verdwijnt. Wat gebeurt er? Liesbeth Marit, al bekend van films en 
foto’s, brengt tijdens de pandemie materialen mee van boswandelingen. 
Ze maakt er maque"es mee, ze beschildert achtergronden, ze werkt 
met licht en neemt foto’s. De scènes verschijnen als een droom. Of een 
eigentijds sprookje. Eén van de taferelen met modellen, tegenwoordig 
buiten, is een nachtelijk zwembad met een soort zeemeermin: tegelijk 
surreëel, ludiek en wat onheilspellend. En altijd met picturale kwaliteiten, 
wat verraadt dat Marit eerst een opleiding schilderkunst volgde. (cv)

Liesbeth Marit, Maque!e, 2021, Lambdaprint, oplage 5 + 2 AP, 53 x 80 cm + kader.  
Met toestemming van de kunstenaar en Galerie 10a. Prijs: & 2.200.

Galerie 10a
Zolderstraat 10a

Otegem
www.galerie10a.be

Marc Renard, 2021, olieverf op alu-dibond, 260 x 
180 cm. Met toestemming van Marc Minjauw Gal-
lery. Prijsindicatie: tussen & 3.500 en 30.000.


