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Persbericht  
 
'Picture/Painting/Object' met Sarah Braman, Ethan Cook, Daniel 
Dezeuze, Noël Dolla, Joe Fyfe, Lucas Knipscher, Larissa Lockshin 
en Claude Viallat 
 
Gecureerd door Laurence Dujardyn 
 
Tentoonstelling van 13 september tot zondag 2 november 2014 
Opening op vrijdag 12 september, 17 – 20u 
 
Albert Baronian heeft het genoegen om u voor het nieuwe seizoen ‘Picture/Painting/Object’ voor te 
stellen, gecureerd door Laurence Dujardyn. Deze groepstentoonstelling verenigt historische werken uit 
de Franse efemere beweging Supports/Surfaces met een groep kunstenaars uit New York wiens 
werken een weerspiegeling zijn van de bekommernissen en methodes van deze beweging.  
 
De tentoonstelling stelt vroege en recentere werken voor van Claude Viallat, een van de stichters en 
wellicht de bekendste kunstenaar van de beweging. Viallat experimenteerde met de 'oppervlakte', met 
behulp van niet-gespannen of bedrukte doeken en andere - vaak commerciële - materialen (tapijten, 
sjaaltjes, tafelkleden, meubelstoffen, gerecycleerde materialen, industriële geteerde doeken, enz.). 
Daarnaast worden een reeks werken uit 1973 gepresenteerd van Daniel Dezeuze, die de ‘drager’ 
bevraagde of het houten frame, door synthetische mazen  te tonen uit beschilderd en versneden gaas, 
die aan de muur hangen zoals delicaat gesponnen garen.  

Er bestaat een onweerlegbare harmonie tussen deze soort van kunstwerken, gemaakt uit materialen 
uit het dagelijkse leven en reflecterend over het format van de schilderkunst, en de werken van een 
aantal kunstenaars die op dit moment in New York werken. De terugkeer van kunst naar het 
essentiële, met andere woorden naar de twee bestanddelen die de conventionele schilderkunst 
bepalen, waarbij men het accent op het tactiele en op het handgemaakte houdt, is een tendens die de 
laatste jaren prominent heropduikt. Heel wat kunstenaars valoriseren de fysieke of reële aspecten van 
de schilderkunst - of van andere types kunstwerken - boven de conceptuele eigenschappen. Om de 
schilderkunst als vorm in vraag te stellen gebruiken deze kunstenaars traditionele technieken, zoals 
weven of tapijtwerk, terwijl anderen improviseren met het concept van het beeld als object.  

Albert Baronian stelde al meermaals de werken van Claude Viallat en Daniel Dezeuze tentoon, vanaf 
de opening van de galerie in 1973 tot recenter in 2004. Daniel Templon was echter de eerste die de 
verschillende leden van de beweging Supports/Surfaces sinds 1969 in Parijs en Milaan tentoonstelde, 
en hij vervolgt deze samenwerking nog steed. Parallel met de tentoonstelling 'Picture/Painting/Object', 
stelt Daniel Templon de werken van Claude Viallat in Brussel en van Daniel Dezeuze in Parijs voor. 


