Samen brengen we een bezoek aan de
tentoonstelling Panorama. Je krijgt het werk
te zien van twee kunstenaars: Xavier, een Frans
schilder die in Brussel woont, en Henk, een
Nederlands beeldhouwer. Laat ons samen hun
wereld gaan verkennen!
In deze eerste zaal krijg je afbeeldingen te zien van
zaken uit het atelier van Xavier: zijn penselen, een
spinnenweb in de hoek van de kamer … Dit brengt jou
een stukje in de wereld van de kunstenaar en geeft jou
een idee van de manier waarop hij werkt.

Dit beeld van Henk kreeg de titel Het gestolen schilderij. De
kat is een zeer aandachtig dier dat alles bewaakt. Hier is de
kat getuige van de diefstal van Henks schilderij!! Maar een kat
kan niet praten dus hoe kan zij de diefstal communiceren?
Door er zelf als een schilderij uit te zien natuurlijk!

In de reeks van doeken met als titel À l’atelier (In het
atelier) heeft Xavier zijn hand geschilderd dat penselen
vasthoudt. Op een van de schilderijen wordt het
kunstwerk zelf ook nog eens voorgesteld! We noemen
dat een “mise-en-abyme”of een Droste-effect: een beeld
wordt tot in het oneindige herhaald. Een ander voorbeeld
vind je op de verpakking van de bekende smeerkaas van
‘La vache qui rit’!

Dit is een schilderij van een Afrikaans masker dat wordt
gebruikt op ceremonieën. Het lijkt wel twee gezichten
te hebben, een zwart en een wit. Vind je de naam van dit
schilderij terug op de muur? En bekijk het nu goed, heb
je ook niet het gevoel dat het je aankijkt? Hoe zou dat
komen denk je?

Dit beeldhouwwerk in de vorm van een
been kreeg de naam Noch Einmal (Nog
een keer) want elke keer dat Henk er een
exemplaar van verkoopt, giet hij er een
nieuw in brons. Zo zal dit been hem zijn
hele leven volgen, het stapt mee aan zijn
zijde!

De postkaarten op deze tafel komen uit de verzameling van
Xavier. Hij begon deze op jonge leeftijd te verzamelen. Intussen heeft hij er duizenden! Op de kaarten staan kunstwerken afgebeeld van andere artiesten. Xavier tekent en schildert
erover en maakt zo nieuwe kunstwerken als eerbetoon aan al
die kunstenaars die hij zo bewondert. Xavier vond ook een
spel uit waarin hij de kaarten gebruikt als speelkaarten. In de
film die wordt vertoond in de kleine zaal zie je 4 kunstenaars
die dit vreemde spel aan het spelen zijn. Probeer maar om de
regels ervan te ontcijferen!

Heb je dit kunstwerk niet elders gezien in de tentoonstelling?
In Autoportrait à la sorcière (Zelfportret op de wijze van
een heks), schildert Xavier zijn eigen weerspiegeling in de
spiegel van het doek L’empereur des Cyclopes (De keizer van
de cyclopen) wat je zopas hebt gezien. Hiermee wekt hij het
effect van een “déjà-vu” (het gevoel dat je iets al eerder hebt
gezien). De naam van het kunstwerk is geïnspireerd door de
spiegel die ook wel een “heksenoog” wordt genoemd omwille
van zijn vorm.
En een heks kan zaken voorspellen, toch? Zo wist zij
bijvoorbeeld dat jij dit werk al eens ergens had gezien en dat je
de link zou leggen met het begin van je bezoek!

Zo, kunstenaars-in-spé, hier neem
ik afscheid en laat ik jullie je
bezoek rustig verder zetten! We
zien elkaar terug op de volgende
tentoonstelling!

Hier maakt Xavier zijn versie van een
beroemd schilderij van de schilder Vincent
Van Gogh, Zelfportret met verbonden oor
dat je misschien al eens hebt gezien. Xavier
wil op die manier hulde brengen aan
Van Gogh nadat hij dit indrukwekkende
werk in het echt had gezien. Het werk
wordt vaak op koffiekoppen, T-shirts en
postkaarten gedrukt en verliest zo een
beetje zijn waarde… Kijk, hij schilderde
zelfs de lijst van het schilderij.
Mocht je daar zin in hebben, kan je
misschien zelf ook eens een eigen versie
maken van een van Xaviers schilderijen?
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