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Twaalf kunstenaars
laten de kracht
van woorden
zien. Kunstenares
Lucile Bertrand
treedt voor de
eerste keer op als
curator. De tentoonstelling is een
dialoog tussen
twaalf kunstenaars
met een heel eigen stijl die graag
experimenteren
met woorden en
tekst. Het aanbod is bijzonder gevarieerd: frappante
video’s van Daniel Locus, letters die Stefana McClure onleesbaar maakt met lampen, prille werken
van Chantal Maes, uitgepuurde vormen van Florian
Kiniques, uiterst precieze edities van On Kawara, de
boekjes van Barbara Geraci die een update hebben gekregen, de metamorfosen van Godelieve
Vandamme, de ‘schrappingen’ van Pierre Buraglio.
Woorden zijn hét materiaal op deze tentoonstelling
met als toepasselijke titel En quelques mots. Iedere
kunstenaar wikt en weegt ze en gaat er vervolgens
vrijelijk mee aan de slag. De tentoonstelling wordt
aangevuld met activiteiten en creatieve workshops
voor het hele gezin. (gg)
Pierre Buraglio, 4 août, 1989, collectie Fonds National d’Art
Contemporain, in bewaring gegeven bij het Centre de la Gravure. © Adagp, Parijs.

Het oeuvre van schilder Jacques Bage (°1942, Luik) is een uitnodiging tot reizen
door velden van zachte en levendige kleuren. De kleurencontrasten, nu eens
rustgevend, dan weer verrassend, openen nieuwe deuren in onze verbeelding.
De kleuren creëren ook opvallend zachte dialogen tussen de verschillende vlakken die elkaar raken. Voor deze tentoonstelling heeft Jacques Bage de effecten
van transparantie en textuur achterwege gelaten, en heeft hij zich volledig toegespitst op de kleuren. “Het oeuvre van Jacques Bage is een doolhofachtig repertoire van kleuren. Het nodigt ons uit er telkens nieuwe namen voor te verzinnen. De zeldzame echte coloristen hebben vaak poëtische intenties, aangezien
hun werken, die het feilbare mechanisme van onze ogen prikkelen, onbekende
gebieden van onze verbeelding bevruchten.” (Boris Almayer, februari 2022) (gg)
Jacques Bage, MODON, 2022, acryl op doek, 100 x 100 cm. © De kunstenaar en MM Gallery.
Prijsindicatie: tussen € 1.200 en € 15.000.
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Sinds 2004 werkt Sigalit Landau aan haar reeks getiteld Salt Years. In het woestijnlandschap
rond de Dode Zee dompelt ze verschillende objecten in het water, die harder worden door het
hoge zoutgehalte. Ze experimenteert met schoenen, jassen, jurken, maar ook met schuifknopen, krukken en muziekinstrumenten. Die verwijzen naar de afwezigheid van de personen aan
wie ze toebehoren. Tegelijk worden ze ook ‘levende’ wezens. Het zout verandert hun kleur in wit,
terwijl hun oppervlak dikker wordt door de zoutlagen die erop komen te liggen. De objecten
verliezen elke band met hun oorspronkelijke functie en worden zo meteen ook symbolen van dat
verlies. Tegen de achtergrond van de Dode Zee, waar Israël, Palestina en Jordanië elkaar raken,
vormen die objecten een soort ‘archeologie van het heden’, getransformeerd tot analogieën van
hoop, liefde en toekomstig samenleven tussen de drie landen. (gg)
Sigalit Landau, Bride without flowers, 2018, doek bedekt met zoutkristallen, 68 x 40 x 35 cm. Foto: Tal From.
© De kunstenaar en DVIR Brussels. Prijsindicatie: tussen € 2.000 en € 40.000.
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