
 BONHEIDEN

Herman Brood, 20 jaar later
“Treur niet! Maak er een feest van, ik zie 
jullie nog weleens”, schreef Herman 
Brood vooraleer hij twintig jaar geleden 
van het Amsterdamse Hilton sprong. 
Naast een dertigtal werken, toont de 
expo ook het grootste doek dat Herman 
ooit maakte: 14,50 x 2,50 m.
Tot 2 mei in Galerie Art Depot.  
www.artdepot.be

 ANTWERPEN

De stadscollectie: lippenstift en 
gasmaskers
Deze collectie hedendaagse kunst 

werd door de stad aangekocht en 
focust op een jonge generatie 
kunstenaars die in Antwerpen woont en 
waarvan het oeuvre in volle 
ontwikkeling is en als een referentie 
voor de toekomst wordt beschouwd. 
Een duwtje in de rug!
Tot 18 april in het MHKA, Museum van 
Hedendaagse Kunst. www.mukha.be

 VIRTUEEL

Explore the Collections
Je hoeft niet meer meteen de Eurostar te 
nemen om naar het V&A te sporen. Het 
Londense museum lanceert een nieuw 
digitaal platform, waarop je zo lang je 
wilt, de collecties en de meer dan  

1,2 miljoen artefacten kan bewonderen. 
Alles wordt ook constant geüpdatet.
www.vam.ac.uk/collections

 BRUSSEL

Gustav Klimt. The Immersive 
Experience
In deze uitzonderlijke digitale expo 
worden meer dan tweehonderd werken 
van Gustav Klimt op een verrassende 
manier overal om je heen 
geprojecteerd. Via een licht- en 
videospel kruip je als het ware in de 
huid van de Oostenrijkse 
symbolistische kunstenaar.
Tot 5 september in de Hortagalerij. 
www.expo-klimt.be
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Tekst Etienne Heylen

ROGER GROET  
’S MORGENS  
DE DINGEN
Ondanks de brand van 18 januari in Bozar die 
verschillende zalen beschadigde, kan de grote 
Roger Raveel-retrospectieve gelukkig wel 
plaatsvinden. Raveel vond meestal inspiratie in 
zijn dagelijkse omgeving.
In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) honderd jaar 
geworden zijn. Een ideale gelegenheid, vond men 
bij Bozar, om in dit herdenkingsjaar een grote 
retrospectieve te wijden aan het werk van deze 
Vlaamse post-expressionistische kunstschilder en 
ontwerper van keramiek en kunstobjecten. Raveel 
wordt terecht beschouwd als een van de belangrijk-
ste Belgische kunstenaars van de tweede helft van 
de 20ste eeuw. Toch onderscheidde hij zich radicaal 
van zijn generatiegenoten door een geheel eigen en 
bijzondere beeldtaal, balancerend tussen figuratie 
en abstractie en met zijn eigen omgeving als 
belangrijkste inspiratiebron. Doorheen verschil-
lende thematische hoofdstukken traceert de ten-
toonstelling Raveels lange artistieke parcours en de 
ontwikkeling van zijn unieke plastische visie.  
De expo verzamelt zo’n 150 kunstwerken uit zowel 
private als museale collecties en vormt daarmee 
een compleet overzicht van zijn oeuvre. Sinds 1999 
heeft Raveel ook een eigen museum in zijn geboor-
tedorp Machelen-aan-de-Leie.
Roger Raveel. Een retrospectieve, tot 21 juli in de Brusselse 
Bozar. Info: www.bozar.be

Gele man met karretje, 1952.  
Collectie Vlaamse Gemeenschap & Roger Raveel Museum.
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WONEN ALS HERR KARL?
Ons huis geeft vorm aan onze dagelijkse routine en heeft een 
gigantische impact op ons welzijn. Dat bleek het voorbije jaar 
meer dan ooit: telewerken, schoolkinderen die thuis moeten 
studeren, haast geen privacy meer… De nieuwe expo in het Gentse 
Design Museum wil het debat openen over hoe we nu eigenlijk 
echt willen wonen. Eerst wordt teruggeblikt naar belangrijke 
maatschappelijke, stedelijke en technische evoluties uit de 
voorbije honderd jaar: van actuele woonkwesties, onze fascinatie 
voor lofts in de jaren 80, de opkomst van de huishoudtoestellen, 
de vervaging van de grens tussen woonst en werk, interieurs met 
open plan, enzovoort. De tentoonstelling is opgebouwd rond  
20 iconische interieurs van architecten (Verner Panton, Lina Bo 
Bardi…), kunstenaars (Andy Warhol, Cecil Beaton…) en 
interieurontwerpster Elsie de Wolfe.
Home Stories. 100 Years, 20 Visionary Interiors, van 27 maart tot 22 augustus 
in het Design museum in Gent. Info: www.designmuseumgent.be

KLEUREN VAN HOOP
In Antwerpen kan je terecht voor de solotentoonstelling van 
de Ghanese kunstenaar Raphael Adjetey Adjei Mayne.  
De man met de moeilijk uitspreekbare naam (°1983) haalde 
recent de internationale pers (Financial Times, Daily Mail…) 
met zijn portretten van vicepresidente Kamala Harris en 
dichteres Amanda Gorman die een aangrijpende hymne 
van hoop bracht bij de inauguratie van Joe Biden. In zijn 
werk uit Mayne sociale kritiek en mixt die met invloeden uit 
de mode en de kunstgeschiedenis én met zijn jeugd-
herinneringen aan West-Afrika. “De maatschappij van 
vandaag zit vol brutaliteit tegen de zwarte gemeenschap.  
In die wereld vol pijn en wreedheid wil ik een boodschap 
van vreugde brengen.” Opvallend is dat Mayne 
systematisch de gelaatstrekken van zijn personages 
verwijdert: “Mocht ik de gezichten in detail weergeven zou 
dat afbreuk doen aan de boodschap die ik wil uitdragen.”
Raphael Adjetey Adjei Mayne, The Joy of my Skin, tot 25 april in galerij 
Geukens & De Vil, Leopoldplaats 12, 1ste verdieping, Antwerpen. Info: 
www.geukensdevil.com (de portretten van Harris en Gorman zijn typisch 
voor het werk van Mayne, maar hangen niet in de expo).

Tv-room in Karl Lagerfeld’s Monte Carlo apartment  
(with designs by Memphis), Monaco 1983.

Raphael Adjetey Adjei Mayne, Amanda Gorman,  
175 x 146 cm, acryl en canvas.


