PEDAGOGISCH DOSSIER
Obsessions

Wat is art brut?

Collectieve installatie “Tattoos”

La “S” Grand Atelier noemt zichzelf een centrum voor “art brut”.
Wat betekent die term?
In 1945 kwam de Franse beeldend kunstenaar Jean Dubuffet met
een nieuw concept, waarmee hij verwees naar een vorm van creatie
door kunstenaars die geen kunstopleiding hadden gevolgd. Deze
kunstenaars onderscheiden zich doordat ze zich in de marge van
de kunstwereld bevinden en zich niet door de collectieve normen
laten leiden. Ze hebben geen artistieke cultuur aangeleerd
gekregen. Dit betekent dat ze zich spontaan en impulsief kunnen
uitdrukken, zonder na te denken over wat de beschouwer er van zal
vinden en zelfs zonder blijk te geven van behoefte aan
beschouwing of erkenning. Die wat verregaande definitie van
Dubuffet is vandaag versoepeld. De term art brut wordt nu ook
gebruikt voor kunstenaars die praktijklessen hebben gevolgd en
die via bijvoorbeeld gemengde projecten in contact staan met de
conventionele kunstwereld.

In 2017 nodigde de kunstenaar en uitgever Pakito Bolino (Le
Dernier Cri) de kunstenaars van La “S” uit om een corpus aan
werken voor te stellen waarin het thema Mexico en de Mexicaanse
cultuur naar voren komen. Doel was in Marseille een expo te
organiseren getiteld “Viva la Revolución Grafika”. Uit dit project
kwam bij de kunstenaars van La “S” een geneigdheid tot of zelfs
een fascinatie voor de lichaamskunst en de wereld van de
tatoeëerkunst naar voren - een wereld met een eigen esthetiek.

Daarom werd in het kader van “Obsessions” besloten om de
getoonde werken in verband te brengen met de tatoeagecultuur en
die via een geheel aan hen gewijde installatie te presenteren. Vier
toonaangevende kunstenaars uit dit project worden hier
gepresenteerd: Rémy Pierlot, Marcel Schmitz, Irène Gérard en
Pascal Leyder.

Adolpho Avril

Dominique Théâte

Adolpho Avril is geboren in Seraing, bij Luik. Deze beeldend
kunstenaar is sinds 2003 actief bij La “S”. Sinds het begin van zijn
artistieke parcours werkt hij veel met zwart, een kleur die
uitdrukking geeft aan zijn voorkeur voor de expressionistische
esthetiek binnen de filmwereld. Deze voorliefde voor zwart leidde
hem als vanzelf naar de graveertechniek, die hij uitsluitend op hout
beoefent. Samen met beeldend kunstenaar Olivier Deprez verkent
hij in het verlengde daarvan ook de vertelpraktijk, die vandaag
integraal deel uitmaakt van zijn creatieve activiteit.

Dominique Théâte is een beeldend kunstenaar uit Luik. Hij neemt
sinds 2001 deel aan de workshops van La “S”. Hij beschikt over
veel tekentalent en heeft een grote voorliefde voor zelfbedachte,
fictieve situaties waarin vooral bekende persoonlijkheden uit de
jaren 80 een rol spelen - een periode in zijn leven die een sterke
indruk op hem heeft achtergelaten. Ook brengt hij regelmatig
mensen die hij persoonlijk kent en bewondert in beeld.

Naast deze artistieke wereld, die is geïnspireerd op zijn
persoonlijke mythologie, realiseert Dominique Théâte ook meer
“klassieke” zelfportretten, gecombineerd met een schrijfproces
waarin hij zijn leven onder woorden brengt.

PS : De zelfportretten zijn gemakkelijk te herkennen aan
de bril en/of vlinderdas.

Marie Bodson

Alexandre Heck

Multidisciplinair beeldend kunstenares Marie Bodson uit Luik is
sinds 2012 actief bij La “S”. De popcultuur en de wereld van
beroemdheden vormen haar inspiratie. Ze trekt foto’s uit
tijdschriften en andere media over op diverse ondergronden.
Daarna werkt ze verder met gemengde media: ze schildert,
stempelt, borduurt en plakt.

Digitaal en beeldend kunstenaar Alexandre Heck is geboren in
Weismes, in het oosten van de provincie Luik. Hij is sinds 2003
actief bij La “S” en geeft al sinds het begin van zijn artistieke
parcours blijk van een obsessie voor popbeelden: die drukt hij in
meerdere exemplaren af, waarna hij ze bewerkt met pastelstiften in
zuurstokkleuren. Die verschillende, kleurrijke versies van
voertuigen, robots of filmfiguren worden vervolgens serieel
geassembleerd op een wijze die wel wat aan de popartwereld van
Andy Warhol doet denken. Daarnaast werkt Alexandre Heck ook al
enkele jaren digitaal, en meer in bijzonder met het
softwareprogramma Paint. Daarmee schept hij via zijn
computermuis nieuwe werken met zeer geometrische vormen, die
hij vervolgens op diverse ondergronden afdrukt.

PS : Via veel van haar werken geeft Marie Bodson

uitdrukking aan haar liefdesrelatie met Pascal Leyder.

PS : De vele graven, doodkisten en lijkwagens in zijn digitale

werken laten zien dat de dood voor hem geen onbekende
wereld is. Dit valt te verklaren uit het beroep van zijn vader:
die was lijkdrager.

Rémy Pierlot

Rita Arimont

Beeldend kunstenaar Rémy Pierlot komt uit Bastenaken en is sinds
eind jaren 1990 actief bij La “S” Grand Atelier. Hij is bezeten van
kunst en cultuur en gaf al vroeg blijk van een voorliefde voor een
zeer “klassieke”, figuratieve werkwijze, gebaseerd op een
mimetische representatie. Die werkte hij uit door met pastelstiften
grote vergezichten tot stand te brengen. Dit is een
landschapskunstenaar zonder weerga. Zijn in eerste instantie wat
ouderwets aandoende wereld is verrijkt met nieuwe referenties
dankzij zijn kennismaking met nieuwe technieken, zoals
houtsnijwerk, gravure en monotype, een techniek die hij perfect
beheerst. Onlangs is hij een nieuw project begonnen, waarbij hij
portretten tekent op een originele ondergrond: lucifersdoosjes.

Beeldend kunstenares Rita Arimont is geboren in een Duitstalig
gezin in Malmedy. Ze volgt sinds 2001 workshops bij La “S”. Na
eerst de schilderkunst te hebben uitgeprobeerd, vond ze haar
eigen taal toen ze met eigenzinnige sculpturen aan de slag ging.
Die vervaardigde ze uit gerecupereerde materialen zoals textiel,
plastic en karton. In de loop der tijd hebben die assemblages een
luchtiger aspect gekregen. Dat heeft te maken met een nieuw door
haar ontdekt materiaal, waar ze nu uitsluitend mee werkt:
schoudervullingen.

PS : In 2014 publiceerde Rémy Pierlot

“L'ingénieux Don Quichotte”, een werk
met gravures geïnspireerd op de
gelijknamige roman van Miguel de
Cervantes.

PS : Van nabij bekeken

zijn de honderden aan
elkaar
genaaide
schoudervullingen nog
goed herkenbaar.

Gabriel Evrard

Régis Guyaux

Beeldend kunstenaar Gabriel Evrard is afkomstig uit Eigenbrakel in
Waals-Brabant. In 2012 nam hij voor het eerst deel aan een
workshop bij La “S”.

Régis Guyaux is een Belgisch beeldend kunstenaar die sinds
2003 bij La “S” actief is. Hij is geboren in Mumbai, in India. Na met
tekenen te zijn begonnen, leerde hij ook gravures te maken met
diverse druktechnieken, waaronder monotype. Zijn werk
onderscheidt zich doordat hij thematische series creëert die samen
een inventaris van allerhande objecten vormen. Zo brengt hij
verschillende soorten tropische vogels bijeen, maar ook reeksen
luxeaccessoires en -schoenen, een wereld waartoe hij zich sterk
aangetrokken voelt. Hij werkt rond diverse thema’s, waaronder ook
de wereld van de luxeauto’s een bijzondere plaats inneemt.
Daaraan valt te zien dat hij houdt van reizen en onderweg zijn.

Sindsdien heeft hij zijn tekenstijl
verder ontwikkeld. Meestal tekent
hij met zwarte pen of kleurpotlood.
Zijn rijke productie toont zijn
enorm ontwikkelde muziek- en
televisiecultuur
en
zijn
uitgebreide kennis van de
popcultuur, die zijn voornaamste
inspiratiebron vormt.
Zijn fascinatie voor animatie en
manga komt tot uitdrukking in zijn
soms zeer Japans ogende
creaties,
waarin
regelmatig
monsterachtige wezens en logogrammen te zien zijn. Gabriel
Evrard wijdt ook een cultus aan de vrouwelijke anatomie, die tot
uitdrukking komt in een groot aantal “odaliskale” vrouwelijke
naakten.

PS : De auto’s van Régis
PS : Gabriel Evrard wijdt zich elke andere week aan het

tekenen van vrouwenlichamen, meestal van
achterzijde
bekeken.
Die
weken
noemt
“de weken van de billen”.

de
hij

Guyaux wekken de indruk te
zijn opgevouwen of
platgemaakt. Dit is zijn manier
om perspectief aan te brengen
in zijn werken.

Jean Leclercq
Jean Leclercq is een beeldend kunstenaar uit Esneux, bij Luik. Hij
begon zijn artistiek parcours bij La “S” in 2008. Hij werkt graag
binnen verschillende disciplines, zoals textiel en gravures. Zijn
voornaamste uitdrukkingsvorm is echter de tekenkunst. Die
beoefent hij al jaren; hij kan er zijn passie voor stripverhalen het
beste in kwijt. Hij snuffelt graag naar tweedehands stripboeken en
brengt de scènes met zijn favoriete helden op groot formaat in
beeld: Lambiek uit “Suske en Wiske”, Lucky Luke en Michel
Vaillant. Hij kleurt zijn tekeningen in met verf.

Sarah Albert
Sarah Albert is geboren in de buurt van Parijs. Ze is sinds 2016
actief als beeldend kunstenares bij La “S”. Haar kunstdocente
herkende haar tekentalent en stimuleerde haar daarom om bij de
kunstworkshops van La “S” in België aan de slag te gaan. Daardoor
kan ze haar creatieve wereld verder ontwikkelen en leert ze met
nieuwe technieken werken. Haar werk toont - vaak intieme momenten uit dagelijks leven, waarin ze vaak zelf een rol speelt. Ze
laten haar verteltalent zien en tonen ook haar vaardigheden als
portrettekenares.

PS : Ze brengt graag

de mensen in haar
omgeving in beeld. De
maskers van textiel en
gips bijvoorbeeld zijn
portretten van de
workshopbegeleiders.
PS :
- Zijn tekeningen zijn tentoongesteld tijdens evenementen van
formaat, zoals het Internationaal Stripfestival in Angoulême in
2017 en het Stripfestival in Aix-en-Provence in 2018.
- Jean Leclercq legt uit dat hij de verhalen in de stripboeken
nooit echt leest. “Ik lees niet, ik markeer de woorden.”

Elke Tangeten

Irène Gérard

Elke Tangeten werkt sinds 2012 bij La “S” Grand Atelier. Deze
beeldend kunstenares is in Weismes geboren, binnen een
Duitstalig gezin. Ze werkt sinds het begin graag met textiel. Na met
diverse technieken te hebben geëxperimenteerd, vond ze haar
eigen uitdrukkingsvorm: naaiwerk op foto’s. Ze werkt veel rond
religieuze thema’s, zoals de maagd Maria en het kindje Jezus. Haar
voorliefde voor devotionele objecten blijkt ook uit haar reeks
gestikte en gebreide zakjes voor de collectieve tentoonstelling
“Ave Luïa” van La “S”. Voor haar zijn dit naar eigen zeggen een
soort votiefbeeldjes.

Irène Gérard is een beeldend kunstenares uit Eupen, in de
Duitstalige Gemeenschap. Ze neemt sinds 2007 deel aan
kunstworkshops bij La “S”. Ze houdt van pasteltekenen en
schilderen, twee technieken die ze graag met elkaar mengt. Ze is
gespecialiseerd in de reproductie van geschilderde en
fotografische portretten. Dit doet ze op geheel eigen wijze, op groot
formaat en met een uniforme achtergrond. De personages in haar
werken zijn versneden, opgedeeld in meerdere zones, waarop zij
naar eigen inzicht kleuraccenten aanbrengt.

PS : De “versnipperde”

De vergelijking
met
votiefbeeldjes
verklaart zich door het
feit dat ze een soort
geheime gebeden in
de
zakjes
heeft
verwerkt.
PS :

esthetiek van de
personages
komt
voort uit een vroegere
hobby
van
Irène
Gérard, voordat ze bij
La “S” aan de slag
ging: schilderen op
nummer.

Barbara Massart
Barbara Massart is geboren in Theux, in de buurt van Luik. Ze is
een multidisciplinair kunstenares die sinds 2012 bij La “S” Grand
Atelier actief is. Textiel is sinds het begin haar voornaamste
medium. Haar artistieke expressie is geïnspireerd door de natuur en
de waterwereld.

PS :

- In het MIMA stelt Barbara Massart voor het eerst
persoonlijke werken ten toon die niet afkomstig zijn
uit gemengde samenwerkingsprojecten, dat wil
zeggen projecten die samen met hedendaagse
kunstenaars van buiten La “S” Grand Atelier tot stand
zijn gekomen.
- De gezichten van de textielsculpturen zijn
verborgen, want in het begin wilde de kunstenares
niet kunnen worden herkend op de foto’s waarop zij
haar textielcreaties droeg.

Pascal Leyder

Benoît Monjoie

Pascal Leyder uit Bastenaken is als beeldend kunstenaar bij La “S”
actief sinds hij daar in 2008 een bijzonder geslaagde proefstage
volgde. Zijn liefde voor tekenen leverde een indrukwekkend oeuvre
op. Hij werkt bijzonder snel en corrigeert of hertekent niets; zijn
productie is dan ook enorm omvangrijk. Wat verder opvalt aan de
tekenstijl van Pascal Leyder is dat hij het blad waarop hij werkt
volledig benut, soms tot het verzadigingspunt toe. Ook zijn liefde
voor de schrijfkunst komt tot uitdrukking, onder meer via de
opvallende handtekeningen waarmee hij vrijwel elke tekening
voltooit. Zijn “punkstijl” viel in de smaak bij kunstenaar en uitgever
Pakito Bolino. Die stelde daarom voor samen met hem een
installatie te realiseren in het kader van “Obsessions”.

Benoît Monjoie uit Luik is beeldend kunstenaar. Hij is sinds de
oprichting in 1992 betrokken bij La “S”. Hij had als kind al een
passie voor tekenen en beschikt over een bijzonder scherp
waarnemingsvermogen. Via de workshops van La “S” heeft hij een
beeldende stijl ontwikkeld die uit grote portretten van vrouwen in
sprankelende kleuren bestaat.

PS : Pascal Leyder realiseerde tekensequenties die “live”

werden geprojecteerd tijdens concerten van “Choolers
Division”, de hiphopgroep waar de zangers Kostia Botkine
en Philippe Marien deel van uitmaken.

De inspiratie komt van foto’s die hij uit
vrouwenbladen knipt. Door zijn leeftijd
kan Benoît Monjoie niet langer op
monumentaal formaat schilderen. Dit
heeft in recente jaren geleid tot een vrij
radicale
omslag
naar
meer
minimalistische
portretten
en
personages, die hij met viltstift of
potlood op zeer klein formaat
realiseert,
zoals
A5-kaarten
of
gekleurde post-its.

PS : De serie kaarten is getiteld “Tout le monde n'est
au courant de rien” (“Iedereen is nergens van op de
hoogte”). Deze formulering laat de voorliefde van de
kunstenaar voor tegenstellingen zien. Tegelijk is dit
een blik op intimiteit: veel mensen kunnen ons
kennen, maar dat gaat nooit erg diep.

Laura Delvaux

Marcel Schmitz

Laura Delvaux is een Belgisch beeldend kunstenares. Ze is
geboren in Bujumbura, in Burundi. Ze begon haar artistieke
activiteit bij La “S” met pastelstifttekeningen. Daarbij gaf ze blijk
van een voorkeur voor felle kleuren. In 2008 nam haar parcours
een nieuwe wending doordat ze aan de slag ging met textiel, een
medium dat haar op het lijf bleek te zijn geschreven. Ze realiseerde
eerst lappenpoppen en ging daarna verder met meer abstracte
constructies op basis van kleine decoratieobjecten en
knuffeldieren. Die omwikkelt ze met kleurrijke strengen wol tot ze
volledig zijn ingepakt en zo hard als steen zijn geworden.

PS : Laura Delvaux

vertelt dat ze soms
het gezicht van de
omwikkelde
figuur
onbedekt laat, “zodat
hij
kan
blijven
ademen”.

Marcel Schmitz is een multidisciplinair beeldend kunstenaar uit
Sterpigny, in de Ardennen. Hij is sinds 2007 actief bij La “S”. Hij
begon met keramiek en stapte later over op beeldcomposities.
Daaruit komt zijn fascinatie voor architecturale constructies en
stedelijke omgevingen op sprekende wijze naar voren.
In 2011 begon Marcel Schmitz aan een grootschalig project dat de
spil van zijn artistiek parcours is gaan vormen. Het gaat om een
driedimensionale constructie genaamd “Frandisco”, een
imaginaire stad die volledig uit karton en plakband is opgetrokken.
Die twee materialen vormen de basis voor vrijwel al zijn recente
werken, of ze nu in één of in drie dimensies worden uitgevoerd.

Philippe Marien

Kostia Botkine

Philippe Marien is een beeldend kunstenaar, performer en rapper
uit Ottignies, in Waals-Brabant. Hij neemt sinds 2012 deel aan
workshops bij La “S”. In datzelfde jaar trad hij na een auditie toe tot
de hiphopgroep “Choolers Division” onder leiding van musicus en
workshopbegeleider Antoine Boulangé.

Kostia Botkine is sinds 2009 actief als beeldend kunstenaar,
performer en rapper bij La “S”. Hij groeide op in het Franse
Montpellier en Avignon. Op jonge leeftijd voelde hij zich al
aangetrokken tot de wereld van muziek en performance. Hij volgde
een muziekworkshop in Frankrijk en werd later door Antoine
Boulangé gevraagd om deel uit te maken van de groep “Choolers
Division”. Dat was voor hem reden om in België neer te strijken. Zo
kon hij gemakkelijker met de groep aan de slag en kon hij
bovendien deelnemen aan de kunstworkshops die door La “S”
worden aangeboden. Naast de muziek ging hij dus ook op
beeldend vlak aan de slag. Daarmee geeft hij uitdrukking aan zijn
obsessie voor de circuswereld, en dan vooral voor circustenten: die
komen in elk van zijn werken terug.

Zijn artistiek parcours begon dus
als lid van deze groep. Tegelijk
ging
Philippe
Marien
op
beeldend vlak aan de slag. Hij
realiseert visuele “cut-ups”, dat
wil
zeggen
collages
van
afbeeldingen uit tijdschriften die
hij versnijdt en op geheel eigen
wijze
samenvoegt,
becommentarieert en overtekent
om zijn eigen verhaal te vertellen.
Vaak spelen zijn muziekidolen
(welgevormde zangeressen) of
andere figuren uit de popcultuur
een rol in zijn creaties.

PS : Philippe Marien heeft zijn werk graag om zich heen

terwijl hij iets nieuws maakt. Daarom is voor hem een
atelier gemaakt binnen de expozaal.

PS : Philippe Marien en

Kostia Botkine zijn
vrienden
voor
het
leven. Ze stellen hun
werk in dezelfde ruimte
ten toon, want het
“organische”
of
anatomische
universum van de een
sluit op bijzondere
wijze aan bij de meer
geometrische esthetiek
van de ander.

Kunstlexicon
Kleurvlak: egaal gekleurde zone op het oppervlak van een
kunstwerk.
Beeldende kunst: artistieke activiteiten waarbij werken worden
geproduceerd die vorm en volume aannemen. Deze kunstvorm
onderscheidt zich van niet-beeldende kunst, zoals muziek, dans of
theater.
Prent: een via een druktechniek tot stand gebracht kunstwerk
(een veel voorkomende vorm is de gravure).
Expressionisme (film): een genre dat tussen fantasie en horror
in ligt. De term verwijst meestal naar Duitse stomme films (in zwartwit).
Votiefbeeldje: een aan God gewijd beeldje als dank of om een
gunst te vragen.
Figuratieve kunst: kunst die weergeeft wat de kunstenaar ziet,
wat in de werkelijkheid bestaat.
Lineoleumdruk: een graveertechniek op linoleum.
Medium: een werkwijze, materiaal of ondergrond waarmee kunst
wordt gecreëerd.
Minimalistisch: vereenvoudigd uitgedrukt.

Monotype: een drukproces waarbij een in een speciale inktsoort
uitgevoerde tekening wordt afgedrukt, zonder graveren.
Mythologie: een geheel aan verhalen en legendes (en
personages) dat deel uitmaakt van een cultuur.
Odalisk: een courtisane, vaak naakt en liggend weergegeven.
Beeldend kunstenaar: beoefenaar van beeldende kunst.
Pop art: kunstbeweging die in de jaren 50 opkwam en waarvan de
Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol de bekendste
vertegenwoordiger is. Deze beweging hangt sterk samen met de
opkomst van de popcultuur.
Gemengd project: een kunstproject waarbij zowel beoefenaars
van art brut, zoals de kunstenaars van La “S” Grand Atelier, als
externe hedendaagse kunstenaars betrokken zijn.

Het MIMA

Praktische Info

Het MIMA is sinds april 2016 ondergebracht in een historisch
gebouw in het centrum van Brussel: de oude Belle-Vue-brouwerij
aan de Molenbeekse kanaaloever. Het Millennium Iconoclast
Museum of Art is een museum voor actuele kunst dat zijn weerga
niet kent in Europa. Het getoonde werk put uit zeer uiteenlopende
domeinen, van muziek (punkrock, electro, hiphop, folk), grafische
creaties (grafische vormgeving, illustratie, design) en sport
(skateboarding, surf, extreme sporten) tot de artistieke (film,
beeldende kunst, performance, strips, tatoeage, styling) en de
stadscultuur (graffiti, streetart) Het MIMA schrijft in een
toegankelijke en directe taal een collectief verhaal rond de cultuur
die al deze eclectische kunstwerken samenbrengt.

Tentoonstelling :

« Obsessions » – 27.09.19 > 05.01.20

Openingstijden :

Open van woensdag tot zondag.
Woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot
18 uur.
Zaterdag en zondag van 11 tot 19 uur.

Adres :

Henegouwenkaai 39-41, 1080 Brussel

Contact :

info@mimamuseum.eu
0472/61.03.51

Inkomprijs :

€ 5 voor leerlingen (+12)
€ 3 voor leerlingen (6 > 12)
Gratis voor leerlingen onder 6 jaar.
Gratis voor begeleidende leerkrachten.

Rondleiding :

€ 75 per gids voor een groep van maximum
25 leerlingen.
Reserveren via info@arkadia.be of
02/319.45.60.

