
Keitelman Gallery
!

� !

21.04 – 02.07.2016 !
opening 20.04.2016  
6 pm to 9 pm!
Tuesday - saturday 12 to 6pm!
Contact: Valérie Palacios – Keitelman +32 477 77 53 61 !!!!
Met: John Baldessari, Robert Barry, Alexander Calder, Barbara Kruger, Sol LeWitt, James Rosenquist, 
Andres Serrano, Frank Stella	
!
Keitelman Gallery wil met deze tentoonstelling de aandacht vestigen op de langdurige relatie van de galerie 
met de Amerikaanse kunst. Met een aantal zeer prestigieuze stukken wil zij ook een van haar belangrijkste 
werkdomeinen verder uitdiepen: de volgehouden aandacht voor de kunst van de twintigste eeuw en voor 
hoofdrolspelers ervan, die voortaan tot de kunstgeschiedenis behoren. 	
!
Aldus worden kunstenaars onder de aandacht gebracht die in de grootste musea ter wereld zijn opgenomen, 
maar zelden te zien zijn in Belgische galeries.	
!
Eerst zien we een groot mixed-mediawerk van  Frank Stella die pas nog te gast was in het Whitney 
Museum van New York. We vinden er heel de maestria  in terug waarmee hij, uitgaande van de pop art, 
“borstelstreken” verstrengelt tot  verwijzingen naar een veelheid van picturale esthetieken.. Op zich vormt 
het werk een commentaar op de Amerikaanse kunst van de afgelopen decennia.	
!
Verder is er de indrukwekkende gouache van Sol LeWitt, zwart op zwart, die in een briljant mimetisch spel 
het picturale (of beter : grafische) gebaar één maakt met de drager.	
!
Een hypnotisch schilderij van Robert Barry opent voor ons het wonderlijke hoofdstuk van het minimalisme 
dat in de jaren zestig en zeventig de leegte bevraagde. Een begrip dat in Azië heel belangrijk is, een 
continent dat de Amerikaanse kunstenaars fascineerde..	
!
Grote afdrukken van de provocerende Barbara Kruger ritmeren de tentoonstelling. Zij vertegenwoordigt bij 
uitstek de appropriation art en herhaalt portretten van Marylin Monroe wier ambigue gelaatsuitdrukking 
wordt overdekt met bezwerende woorden, die tegelijk aan reclame en aan religie doen denken, een reis naar 
het hart van de consumeristische psyche en een bevraging van de duisterste zijde ervan. Hier kan het beeld 
tegelijk bron van plezier en van terreur zijn.	
!
Een spilfiguur van de Amerikaanse kunst (Frank Stella en John Chamberlain zijn twee van zijn erfgenamen) 
is natuurlijk Alexander Calder en de galerie is uiterst vereerd een zijn vermaarde mobiles te presenteren, 
een werk dat tegelijk schalks en licht is en dat refereert aan de basisutopie van de Verenigde Staten:  
vrijheid.	
!
Tenslotte vermelden we nog, tussen zovele andere stukken die de bezoeker zal kunnen appreciëren en 
waarover veel kan worden gezegd, het monumentale werk van James Rosenquist, aan wie iemand als Jeff 
Koons veel verschuldigd is. Het gaat om een zeer groot veelluik uit 1984 met tegen elkaar botsende 
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Keitelman Gallery
fotografische fragmenten die met de grootste zorgvuldigheid worden herhaald in geschilderde vorm. Het 
behandelt de wezenlijke energie van Amerika, de energie die tot uiting kwam in allerlei activiteiten, op de 
toekomst gericht – zoals de ruimtevaart of de uitvinding van nieuwe technologieën – of ook op de 
consumptie, ten koste van het milieu. In dit werk evoceert Rosenquist die wezenlijke polysemie van het 
begrip energie en het bekroont op een passende manier een tentoonstelling die geheel is gewijd aan wat 
men vroeger de « Nieuwe Wereld » noemde.	
!
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