
Keitelman Gallery
Evsa Model  & Lisette Model!

Face to Face  
20.11.2015 – 6.02.2016 !

Opening 19.11.2015  
6 pm to 9 pm!

!
Opening 6 Pm – 9 pm thursday 19.11.2015!

Tuesday - saturday 12 to 6pm!
Contact: Valérie Palacios – Keitelman +32 477 77 53 61  !!

Keitelman Gallery verenigt in een tentoonstelling twee van de moderne kunstenaars van wie zij de 
erfopvolging vertegenwoordigt : Lisette Model en Evsa Model. De tentoonstelling ontroert omdat de 
kunstenaars destijds voor de wereld een koppel waren, maar ze is ook uitermate boeiend op 
esthetisch gebied omdat hun oeuvres elkaar op een verbazingwekkende manier aanvullen.  !
Evsa Model is een schilder van Russische origine die in 1899 werd geboren. Hij emigreert in 1921 
naar Parijs waar hij de boekhandel-galerie L’Esthétique sticht. Reeds in 1927 exposeert hij er 
Mondriaan en de Parijse avant-garde passeert er, van Michel Seuphor tot André Kertész. Hij begint 
ook aan de uitbouw van zijn schilderkundig  werk, hoewel er uit die periode geen doeken zijn 
bewaard gebleven. In de jaren dertig ontmoet hij Lisette Seybert, de latere Lisette Model. Ze huwen 
in september 1937 en vertrekken het jaar daarna naar New York. Evsa Model laat zich in zijn 
schilderijen inspireren door die tomeloze stad en stelt tentoon in belangrijke galeries, zoals de Rose 
Fried Gallery in 1945 of  de bekende galerie van Sidney Janis in 1948. Laatstgenoemde stelt hem in de 
hoogste mate op prijs en had hem voordien opgenomen in zijn standaardwerk van 1944, Abstract & 
surrealist art in America. Het MoMA koopt werk van hem aan en de prestigieuze Arts Club of  Chicago 
stelt hem tentoon.  !
Lisette Model wordt in 1901 in Wenen geboren. Ze legt zich aanvankelijk op muziek toe en studeert 
met Arnold Schönberg  en later met Marya Freund in Parijs.  Om gezondheidsredenen moet zij haar 
muzikale carrière opgeven en ze ontdekt dan de fotografie, waarop zij zich met passie en talent 
toelegt. Met haar man Evsa in New York gevestigd publiceert ze al snel beelden in de pers. Zo start 
een lange samenwerking met Harper’s Bazaar, van 1941 tot 1953.  Reeds in 1940 koopt het MoMA 
foto’s van haar en in 1943 stelt zij tentoon in het Art Institute of  Chicago. Vijf  jaar later heeft ze een 
solotentoonstelling in het MoMA. Vanaf  1951 en tot 1981 geeft ze les aan de New School for Social 
Research. Ze zal een grote invloed hebben op een hele generatie fotografen, zoals Diane Arbus, die 
in 1957 haar studente was.  !
De esthetische overeenkomsten en antwoorden tussen de twee kunstenaars en echtelieden zijn talrijk, 
ook al had elk een eigen medium en stijl. In menig opzicht verenigt vooral de muzikale dimensie hen. 
Hun composities, waarin figuratie en abstractie samenkomen, roepen zowel jazz als concrete muziek 
op – de sonore tegenhanger van de abstracte kunst. De stad, het stedelijke leven met zijn dynamiek, 
de vloed van voorbijgangers en hun rare uitdossing trekken geregeld hun aandacht.  Door hun blik 
wordt de majesteit van New York tot uitdrukking gebracht, alsook de tragikomische dimensie van de 
stad.  Vaak gaat het om een orde van grootte, een schaalverhouding tussen de mens en de stad die hij 
zelf  heeft geschapen. 
De humanistische dimensie is eveneens zeer aanwezig in hun werk. !
De twee kunstenaars zijn echte pioniers doordat hun werk latere kunststromingen aankondigt :  een 
met geometrische abstractie vermengde pop art bij Evsa Model, een minimalisme met sociale 
gevoeligheid in de fotografie bij Lisette Model. De tentoonstelling vestigt de aandacht op die brede 
artistieke achtergrond van hun creaties en ook op het fascinerende spel van spiegels tussen foto’s en 
schilderijen.  
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