Berlijn, wordt alom erg gewaardeerd. Dit is zijn een paar van, maar eerst zegt hij dat ‘De Rode Maar wat zijn die obj
CosCo
vierde solo in Transit, maar de vorige vond exact Fries’ een soort abecedarium is van alle thema’s leunen? “Mensen vra
MARC ClAes
dingen stonden me al
zestien jaar geleden plaats. Toen exposeerde hij in zijn schilderkunst.
tevens in Bozar in Brussel. Dus ja, is zijn schil- “Als je de catalogus leest, begrijp je mijn ganse opgeborgen, ik heb he
Christopher
Knowles,
oeuvre”,
lacht
hij.‘Untitled’, 2014. 61 x 76,2, oil marker on canvas gebruikt. Het was gew
derpraktijk nog bekend in België?
Vaak geeft Thomas Huber een lezing bij zijn ‘De Rode Fries’ is een reeks van 27 schilderijen Hoe je het ook draait
Het bekendste werk van de Amerikaanse kunsteOFFICE
BAROQUE
kunst,
bijna
als een conferencier. Zo vertelt hij op uit 2013, en daarvan hangt een royale selectie in fantastische meerwaar
naar en dichter Christopher Knowles (°1959) moet
de opening dat hij graag naar het Zaubertheater de galerie. Boven een rode fries, al is het meer
2016
Grete Simkuté,’Christopher Knowles’, H Art, Marchwel
zijn serie ‘typings’ zijn: op een schrijfmachine
in Berlijn gaat. “De goochelaar spreekt constant rozerood. Zo’n fries is ook in alle schilderijen te Christine VUEGEN
gecreëerde
geometrische patronen in gekleurde
Grete Simkuté,’Christopher Knowles’, H Art,
March 2016
terwijl hij zijn trucs opvoert. Om het publiek af te zien, in diverse tinten rood en soms in zwart-wit.
inkt, die uit letters en cijfers zijn opgebouwd (en Thomas Huber ‘De Rode Fries
leiden, maar ook om het mee te slepen. Ik spreek Ze zijn gepenseeld in zijn eenvoudige realistische
waarvan er enkele aangekocht zijn door o.a. het Zandpoortvest 10, Mechelen.
niet over mijn werk om het te verklaren, maar stijl. Eerst zie je in de leef- en kantoorruimte een
afspraak. www.transit.be
MoMA). Office Baroque toont momenteel een
om het publiek mee te slepen.” De toeschouwer monumentaal schilderij met omgekeerde schildedeel van het oeuvre van Knowles waar hij sinds
de jaren 90 even consistent aan heeft gewerkt,
maar dat minder aandacht kreeg: de zogenaamde
‘oil marker paintings’, gekenmerkt door de niet
direct evidente combinatie van viltstift op doek.
CHRisTopHeR knowles
De elf werken van bescheiden formaat getuigen
ces in gang dat cirkelt om de huidige obsessie met derbaksteen/adobe
pi
‘Metatron Hexagon
van een eigenzinnige, herkenbare visuele taal: COSCO,
16 x bekleding
17,5 x 1 cm., foto
tijd en de frustratie van het zich steeds te moeten nen
is Louis
kw
kleurrijke, frisse, vrijmoedige figuraties zijn het,
Keyser
conformeren aan bedachte systemen en gedra- al Deduizenden
jaar ov
van dagelijkse, neutrale objecten of gebeurtenisgingen
–
een
struggle
waar
iedereen
zich
wel
iets
natuurelementen
in d
3.3.2016
sen die bij iedere (trotse) Amerikaan wel in zijn Marc Claes en Louis
bij kan voorstellen.
immense piramide lan
geheugen gegrift liggen.
bije decennium een
vorm werd gebracht. D
Knowles’ weergave van, bijvoorbeeld, het feestge- weg naar een nieuw
Grete SIMKUTÉ
deze piramide de ‘wee
druis tijdens de Onafhankelijkheidsdag op 4 juli hen
allebei
naar
Spa
rijen
tegen
pilaren,
Thomas Huber
staat
deze
symbool
al
of een Knowles
gelukzalige
Pete
Sampras,
beker incluis, regeld
in Baskenlan
Christopher
tot 9 april
in Office
Baroque, Ravensteinstraat
een
spreekgestoelte
sieke
aanwezigheid
va
44,
Brussel.
Open wo-zavan
van 11-18
u. en op afspraak.
in Transit Mechelen
bij
het winnen
Wimbledon
fascineren in hun de
in voor
de Zwalm
reeks
2014eew
gebouw:
het vergeten
www.officebaroque.com
ruimtelijke complexiteit die iets weg heeft van het Zuid-Spanje,
waarva
h
staat ik
opdit
de artikel
cover
Terwijl
s
analytisch kubisme. De voor- en achtergrond zijn riep.
Ze trekken
zichi
teksten
van
Huber
dio melding van een sp
CosCo
vervlakt; felle kleurvlakken staan los van elkaar gerepte
natuur
en ho
Blijftinde
tentoons
vondst
Babylon.
Er
MARC ClAes
en vormen abstracte puzzelstukjes; gezichten, le- wijze
op Door
na, diedeaf rod
en
uitleg?
geometrische tekening
dematen en prints vloeien en vervloeien in elkaar. kunstwerken.
‘Gold D
lambrise
nisschilderde
bloot leggen
over
Christopher Knowles, ‘Untitled’, 2014. 61 x 76,2, oil marker on canvas
De
Keyser
danlater
ook w
kunst.
Even
“Pas op, misschien verdoezel ik ook mijn trucs Diezelfde dynamiek en vitaliteit zit ook in een ten.
Een vreemd gevak
Marcdie
Claes
een man,
naarzi
voor het publiek als ik spreek over mijn werk”, weergave van het New Yorkse gebouw van de Van
Het bekendste werk van de Amerikaanse kunstezien,
waarin
tien
ruimte
waar hij zelf
waarschuwt Thomas Huber met zijn droge Stock Exchange uit 2004, zij het hier vooral dank- Isabelle
DE BAETS
naar en dichter Christopher Knowles (°1959) moet
orde
dat het overHij
de schil
humor. Hij staat in ‘De Rode Fries’, zijn ten- zij de van het canvas af knallende kleuren. Dit verwerkte.
wel zijn serie ‘typings’ zijn: op een schrijfmachine
Installatiezicht Thomas Huber, ‘De Rode Fries’, 2016. Courtesy
architecturale
symbool bij uitstek Gold
agonale
of &gebogen
Dust, Cosco
Marc
Claes
perspectief
onder
m
toonstelling in galerie Transit in Mechelen: een kapitalistische
Thomas Huber en Transit,
Mechelen
gecreëerde geometrische patronen in gekleurde
Gen. Belliardstraat,
een
kleurpatro
deellaag
uit van
het beel1
visueel aantrekkelijk geheel, en een verrukke- licht, in al zijn grandeur, zegevierend op in een Keyser,
inkt, die uit letters en cijfers zijn opgebouwd (en
14-18 u., en op afspraak. www
composities
derijen zijn
dikwijls
lijke analyse van de schilderkunst en hoe we naar compositie van zinderende zomertinten. Knowles all-over
waarvan er enkele aangekocht zijn door o.a. het
in zijn kleurkeuze,
netwonderwel
als die goede
oude
fauminimalistische,
kle
altijd.
Er
is geen
p
meenemen,
dat doet hij
met
zijn
tekschilderijen kijken. Niet te missen, om meerdere is
Installatiezicht
Thomas
MoMA). Office Baroque toont momenteel een
susAn HilleR Hub
in zijn Behoorlijk
voorkeur voor
ongemengd
Ik hou een exposee
plek vr
sten bijerg
elk sec
schilderij.
filosofisch
soms, momenteel
redenen. De Zwitserse kunstenaar (°1955), die visten,
deel van het oeuvre van Knowles waar hij sinds
Thomas Hubersubtiel
en Transit,
M
fel.altijd een verrassende visie. Hij reciteert er ook
met elka
stip op het vluchtpu
maar
lang in Düsseldorf woonde en tegenwoordig in en
de jaren 90 even consistent aan heeft gewerkt,
nodig
is bewust
of opzegt
de hoogte
zijnRode
van nen
of wat
diagonalen
Maar
zijn dieino
eenhet
paar
van,
maar eerst
hij datte‘De
Berlijn, wordt alom erg gewaardeerd. Dit is zijn Of
maar dat minder aandacht kreeg: de zogenaamde
autisme
van de
kunstenaarisom
werken
te in
het papier
werk ve
leunen?
“Mensen
Fries’
een soort
abecedarium
vandealle
thema’s
vierde solo in Transit, maar de vorige vond exact het
‘oil marker paintings’, gekenmerkt door de niet
Absoluut niet, maar het voegt wel De
rodestonden
‘Clay me
Ta
dingen
in zijn schilderkunst.
zestien jaar geleden plaats. Toen exposeerde hij ‘begrijpen’?
direct evidente combinatie van viltstift op doek.
dimensie
Wie dichter
de ‘timepieces’,
geï
opgeborgen, die
ik heb
“Alsinteressante
je de catalogus
leest,toe.
begrijp
je mijn bij
ganse
tevens in Bozar in Brussel. Dus ja, is zijn schil- een
De elf werken van bescheiden formaat getuigen
schilderijen
komt,
onmiddellijk
dat
achter de snede
hebben
gebruikt.
Het een
was dg
oeuvre”,
lacht
hij. ziet
derpraktijk nog bekend in België?
‘Metatron
Hexagon’,
2015,
rode klei en oranje
olie,
van een eigenzinnige, herkenbare visuele taal: COSCO,
x‘De
17,5 Rode
x 1 cm.,
foto lijnenspel
LouisisDeeen
Cordier,
courtesy
Annette
een
schuilgaat
van
kleinere, Sun
HoeDisk’
je hetdie
ookCosco
draa
Fries’
reeks
vanGalerie
27
schilderijen
Vaak geeft Thomas Huber een lezing bij zijn 16 figuratie
kleurrijke, frisse, vrijmoedige figuraties zijn het, De Keyser
de hand
getrokken
vierkante
vlakken
die de
is een precieus
fantastische
meerw
uit 2013,
en daarvan
hangt
een royale
selectie
in Dat
kunst, bijna als een conferencier. Zo vertelt hij op met
van dagelijkse, neutrale objecten of gebeurtenisvooraléén
heeft
in- op de ‘Golden Voyag
de galerie. onvermoeibaar
Boven een rodeéén
fries,
is het
meer
de opening dat hij graag naar het Zaubertheater kunstenaar
sen die bij iedere (trotse) Amerikaan wel in zijn Marc Claes en Louis De Cordier reisden het voorgeeft
het schilderijen
inzicht in zijn
tijdloze
Christine VUEGEN
rozerood. Hoe
Zo’n klein
fries ook,
is ook
in alle
te kunstenaar
in Berlijn gaat. “De goochelaar spreekt constant gekleurd.
geheugen gegrift liggen.
bije decennium een stuk van de wereld af op hun
analytische
kijk wou vastleggen voo
zien, in diverse schematische
tinten rood enen
soms
in zwart-wit.
terwijl hij zijn trucs opvoert. Om het publiek af te gedetailleerde,
Knowles’ weergave van, bijvoorbeeld, het feestge- weg naar een nieuwe bestemming. Het voerde
Thomas Huber ‘De Rode Fr
die in
desalniettemin
zeer
ongefor- kleitabletten
beoogt
Ze de
zijnrealiteit,
gepenseeld
zijn eenvoudige
realistische
leiden, maar ook om het mee te slepen. Ik spreek op
Susan
‘As
Zandpoortvest
10,Hiller,
Mechel
druis tijdens de Onafhankelijkheidsdag op 4 juli hen allebei naar Spanje. Marc Claes verblijft ge- Installatiezicht
en, zoals
gezegd,
blijmoedig
overkomt. een ‘Monument
(Foreign
Version)’,
nisoverdracht
te be
stijl. Eerst
zie je
in de leefen kantoorruimte
niet over mijn werk om het te verklaren, maar ceerd
afspraak.
www.transit.be
of een gelukzalige Pete Sampras, beker incluis, regeld in Baskenland en Louis De Cordier ruilde Susan Hiller en MOT Internatio
de Amerikaanse
geeft Knowles
monumentaal
schilderij taferelen,
met omgekeerde
schilde- stige generaties.
om het publiek mee te slepen.” De toeschouwer Naast
bij het winnen van Wimbledon fascineren in hun de Zwalm in voor een eco-village in Alpujarras in
andere zaken weer die hij, zou men denken, goed Achteraan in de ga
ruimtelijke complexiteit die iets weg heeft van het Zuid-Spanje, waar hij de naam ‘Cosco’ in het leven Susan Hiller staat in d
kent of waar hij zich comfortabel bij voelt: huise- van de ‘Hawara Py
analytisch kubisme. De voor- en achtergrond zijn riep. Ze trekken zich beiden graag terug in de on- teld als grande dame v
lijke scènes, een display van een elektrische rol- heeft gemaakt op éé
vervlakt; felle kleurvlakken staan los van elkaar gerepte natuur en houden er een holistische levens- is een kranige dame
stoel, of een wekker uit zijn wekkerverzameling. De piramide heeft
en vormen abstracte puzzelstukjes; gezichten, le- wijze op na, die af en toe zijn bekrachtiging vindt in geboren in 1940 en in
Met dit laatste zet hij (onbedoeld?) een denkpro- pudding. Cosco spr
CHRisTopHeR
knowles
dematen en prints vloeien en vervloeien in elkaar. kunstwerken. ‘Gold Dust’ toont in galerie Annette tropoloog. Sinds de jar
ces in gang dat cirkelt om de huidige obsessie met derbaksteen/adobe
Diezelfde dynamiek en vitaliteit zit ook in een De Keyser dan ook werk van twee verwante zielen. Haar kunst haalt mee
tijd en de frustratie van het zich steeds te moeten nen bekleding is
weergave van het New Yorkse gebouw van de Van Marc Claes zijn nieuwe papierwerken te aan boord: automatisch
conformeren aan bedachte systemen en gedra- al duizenden jaar
Stock Exchange uit 2004, zij het hier vooral dank- zien, waarin hij tientallen verknipte tekeningen normale, bijna-dood-e
gingen – een struggle waar iedereen zich wel iets natuurelementen in
zij de van het canvas af knallende kleuren. Dit verwerkte. Hij ordende ze langsheen rechte, di- gen, meldingen van b
bij kan voorstellen.
immense piramide
kapitalistische architecturale symbool bij uitstek agonale of gebogen lijnen, om ze vervolgens met Nogal gedurfd, al beho
vorm werd gebrach
licht, in al zijn grandeur, zegevierend op in een een laag kleurpatronen te overschilderen. Deze lectieve bewustzijn. N
Grete SIMKUTÉ
deze piramide de ‘w
compositie van zinderende zomertinten. Knowles all-over composities contrasteren sterk met de werk zo invloedrijk wo
staat deze symbool
is in zijn kleurkeuze, net als die goede oude fau- minimalistische,
die Cosco het amper bekend. Vol
Christopher Knowleskleine
tot 9 aprilkleitabletten
in Office Baroque, Ravensteinstraat
sieke aanwezigheid
44,
Brussel.
Open
wo-za
van
11-18
u.
en
op
afspraak.
visten, erg sec in zijn voorkeur voor ongemengd momenteel exposeert. En toch communiceren ze België voor het eerst ie
gebouw: het vergete
www.officebaroque.com
en fel.
ook subtiel met elkaar. De zorgvuldig gezette lij- ‘Dream Extensions’ van
Terwijl ik dit artike
Of het nodig is bewust of op de hoogte te zijn van nen of diagonalen in de kleitabletten echoën door S.M.A.K. in Gent. Hille
dio melding van een
CosCo
het autisme van de kunstenaar om de werken te in het papier werk en omgekeerd.
video-installatie ‘Belsha
vondst in Babylon.
MARC ClAes
‘begrijpen’? Absoluut niet, maar het voegt wel De rode ‘Clay Tablets’(2015) of zogenaamde ‘Aspects of The Self 1
geometrische teken
een interessante dimensie toe. Wie dichter bij de ‘timepieces’, die geïnspireerd zijn op de gulden tional aan de Louizalaa

H ART 3.3.2016

Thomas Huber
H ART
in Transit Mechelen

DE TOESCHOUWER
DE TOESCHOUWER
MEENEMEN
MEENEMEN

“Pas op, misschien verdoezel ik ook mijn trucs
voor het publiek als ik spreek over mijn werk”,
waarschuwt Thomas Huber met zijn droge
humor. Hij staat in ‘De Rode Fries’, zijn tentoonstelling in galerie Transit in Mechelen: een
visueel aantrekkelijk geheel, en een verrukkelijke analyse van de schilderkunst en hoe we naar
schilderijen kijken. Niet te missen, om meerdere
redenen. De Zwitserse kunstenaar (°1955), die
lang in Düsseldorf woonde en tegenwoordig in
Berlijn, wordt alom erg gewaardeerd. Dit is zijn
vierde solo in Transit, maar de vorige vond exact
zestien jaar geleden plaats. Toen exposeerde hij
tevens in Bozar in Brussel. Dus ja, is zijn schilderpraktijk nog bekend in België?
Vaak geeft Thomas Huber een lezing bij zijn
kunst, bijna als een conferencier. Zo vertelt hij op
27.Zaubertheater
de opening dat hij graag naar het
in Berlijn gaat. “De goochelaar spreekt constant
terwijl hij zijn trucs opvoert. Om het publiek af te
leiden, maar ook om het mee te slepen. Ik spreek
niet over mijn werk om het te verklaren, maar
om het publiek mee te slepen.” De toeschouwer

meenemen, dat doe
sten bij elk schilderi
maar altijd een verr
een paar van, maar
Fries’ een soort abe
in zijn schilderkunst
“Als je de catalogus
oeuvre”, lacht hij.
‘De Rode Fries’ is e
uit 2013, en daarvan
de galerie. Boven e
rozerood. Zo’n fries
zien, in diverse tinte
Ze zijn gepenseeld i
stijl. Eerst zie je in d
monumentaal schild

