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The Skateroom x Vik Muniz
 

Baronian Xippas is verheugd u in haar tentoonstellingsruimte ter hoogte van de rue 
de la Concorde 33, The Skateroom x Vik Muniz aan te kondigen; dit gelijktijdig met 
 Surfaces, de solotentoonstelling van Vik Muniz in de galerie zelf.

The Skateroom x Vik Muniz toont de release, door The Skateroom, van een nieuwe, 
zeer gelimiteerde serie kunst op skateboards, featuring het werk van Vik Muniz.  
Vik Muniz beleefde zijn kindertijd in São Paulo, in een gezin met een laag inkomen. 
Eens hij een gevestigd artiest was, besloot hij om een groot deel van zijn werk te 
besteden aan degenen die zijn hulp het meest konden gebruiken: de armen en de 
 kansarmen. Met de serie Pictures of Garbage, zette Vik de meest vergeten mensen uit 
de samenleving van Rio de Janeiro in de schijnwerpers. 

De kunst en het sociale engagement van Vik Muniz vonden veel weerklank bij het 
 project The Skateroom, dat op zijn beurt een sociaal gedreven bedrijfsmodel heeft.
Bij de verkoop van deze editie van 75, zal The Skateroom 5% van de opbrengst 
van de verkoop schenken aan Coletivo Skate Maré, om hen te steunen. Dit is 
een  volksbeweging, geleid door vrijwilligers, die het skateboarden gebruikt 
om  risico- jongeren in de favela van Maré te Rio, sterker te maken. Nog eens 
15% zal  gebruikt worden om Escola Vidigal te ondersteunen. Dit is de kunst- en 
 technologieschool opgericht door Vik Muniz, ten voordele van kinderen uit gezinnen 
met lage inkomens in de favela Vidigal in Rio. 

--
Vik Muniz
Vik Muniz  (geboren in 1961 in São Paulo, Brazilië), is een Braziliaans artiest en fotograaf.  Hoewel 
hij eerst beeldhouwer was, geraakte Muniz geïnteresseerd in de fotografische weergave van zijn 
werk, om uiteindelijk volledig gefocust te geraken op de fotografie. Terwijl hij voornamelijk 
werkt met onconventionele materialen, zoals tomatensaus, diamanten, knipsels uit magazines, 
 chocoladesiroop, stof, modder, etc., creëert Muniz zijn kunstwerken, om ze vervolgens te 
 fotograferen. Zijn werk, dat al wereldwijd tentoongesteld werd, kreeg al veel lovende kritieken en 
kende commercieel succes.

In 2010 was Muniz te zien in de documentairefilm Waste Land, geregisseerd door Lucy Walker. 
De film belicht het werk van Muniz  in Jardim Gramacho, één van de grootste vuilnisbelten ter 
wereld in de buitenwijken van Rio de Janeiro. De film werd genomineerd voor de Oscar van beste 
documentaire op de 83ste Academy Awards.

The Skateroom
Als jong bedrijf met B-corporation certificering, verenigt het project The Skateroom 
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 wereldwijd zowel kunstkopers, artiesten, galeries, musea, stichtingen en handelaars, als 
 non- profitorganisaties, in een nieuw economisch model – “Kunst voor sociale impact”.

Hun ‘5:25’ bedrijfsmodel is simpel: ze gebruiken menselijke creativiteit en de vruchten van 
 artistieke arbeid om 5% van de omzet of 25% van de winst van elke verkoop -al naargelang het 
grootste bedrag- weg te schenken. Door de steun van hun gemeenschap, hebben ze tot nu toe 
$565.000 opgebracht om 29 sociale skateprojecten te financieren. Dit met de bedoeling om 
 risicojongeren wereldwijd sterker te maken. Door op verantwoorde wijze gemaakte skateboards 
kunstwerken te plaatsen, wil The Skateroom mensen de realiteit onder ogen laten zien dat ‘Kunst 
voor sociale impact’, iets is dat nu onmiddellijk haalbaar is.

The Skateroom bestaat om kunst in ieders leven te brengen en om zo terzelfdertijd betere kansen 
te scheppen voor het leven van iedereen.

Coletivo Skate Maré
Coletivo Skate Maré is een volksbeweging, geleid door vrijwilligers, die de jeugd in haar 
 gemeenschap sterker wil maken via skateboarding. Het collectief zorgt voor skatelessen om de 
kinderen te helpen hun talenten en zelfvertrouwen te ontplooien. Al sinds 2015 tracht de groep 
stabiliteit te brengen in een samenleving, die nog steeds geteisterd wordt door drugsoorlogen. In 
augustus 2019 hielp The Skateroom de constructie van een permanent skatepark in de favela te 
bekostigen, door hun samenwerking met de Franse artiest JR. Dankzij de huidige samenwerking 
met Vik Muniz krijgt Coletivo Skate Maré nog steeds steun, zodat ze voor de lokale  gemeenschap 
wekelijks de activiteiten in het skatepark kunnen voortzetten. Dit kan alleen maar de 250 
 kinderen die elke week het skatepark gebruiken ten goede komen.

Escola Vidigal
Escola Vidigal is een kunst- en technologieschool voor kinderen van vier tot tien jaar oud, in de 
favela Vidigal, te Rio de Janeiro. Vik Muniz stichtte de school, waarvan de kerntaak het con-
cept ‘visuele geletterdheid’ is. Deze unieke plaats -meer een speeltuin of kunststudio dan echte 
  klassen- geeft de kans aan kinderen (van vier tot acht jaar oud) uit gezinnen van de favela met een 
laag inkomen, om al vroeg in contact te komen met kunst en technologie. De hoofdgedachte is om 
bij hen de ontwikkeling van het abstracte denken mogelijk te maken, waartoe ook de  lichaams- 
en emotionele expressie behoort, en om een nieuw onderwijsmodel te creëren, dat kunst, spel, 
 optredens en technologie integreert.

“Als artiest is het inspirerend om dit te zien”, zegt Vik Muniz, die Brazilië als jongvolwassene 
 verliet om de New Yorkse kunstwereld van de jaren 1980 te verkennen. Tegenwoordig reist hij 
heen en weer tussen zijn studio’s in Brooklyn en Rio. Escola Vidigal ontstond uit de ervaring 
van Muniz om jarenlang te werken met kinderen uit de favela’s van Rio, met de bedoeling hen 
kunst aan te leren. Ze herinnerden hem aan de jaren van zijn eigen jeugd, toen hij opgroeide in 
 gelijkaardige buurten in São Paulo. “Ik was niet anders dan deze kinderen”, zegt hij. “Wanneer 
je kinderen kunst leert, gaat het niet alleen over hen een ambacht aanleren, maar ook over het 
openen van hun ogen, over hen helpen om verder te zien dan de dagelijkse wereld rondom hen, 
die ze kennen”, zegt Muniz. “Terwijl je dit doet, barst hun bubbel en hun wereld is onmiddellijk 
anders.”

Voor deze kinderen is de Escola Vidigal een veilige plek om te experimenteren met kunst -weg van 
het geweld van de favela. Muniz ziet de school als een pilootproject en hoopt dat het de eerste van 
vele scholen zal worden met een curriculum van lessen gaande van beeldhouwkunst, tot dans, tot 
video. “Er is niets gelijkaardigs in de favela”, zegt Muniz, die hoopt om deze kinderen de nodige 
instrumenten te geven en vaardigheden te leren, zodat ze op een dag op zoek kunnen gaan naar 
mogelijkheden, in de sector van hun keuze. 
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