une réflexion sur le monde de l’art (et sur son système de valeur attesté par le prix de l’œuvre) que
Larissa Lockshin opère ici ; on la retrouve dans
l’accrochage de l’exposition (de petits tableaux Elodie Antoine, ‘Princesse au ruban’ en ‘Princesse au diadème’,
vs de grands trophées). Reste à se demander le 2014, hennep en mixed media, installatiezicht. Courtesy Elodie
Antoine & The White House Gallery, Lovenjoel
OFFICE
BAROQUEles différents éléments
prix que vont
atteindre
de cette exposition. Reste encore à trouver quel
acteur du Sam
monde
de la compétition
hippique
Steverlynck,
‘Rio’, H-Art,
Junere2015 In Vlaanderen is de kunst van de Waalse Elodie
présente le critique…
Antoine (°1978, woont in Brussel) maar weinig te
Colette DUBOIS
zien. Dikwijls vrouwelijk handwerk zoals naaien,
kantklossen en vilten, zacht en best wreed ook.
‘Standard Condition’ d’Achraf Touloub et ‘Far Side of the Valley’ de
Haar grote tentoonstelling in The White House
Larissa Lockshin jusqu’au 18 juillet à la galerie Baronian 2B, rue
Isidore Verheyden et 33B rue de la Concorde à Bruxelles.
Gallery in Lovenjoel bewijst dat er genoeg pit in
Ouvert ma-sa de 12- 18 h. www.albertbaronian.com
zit, zodat het niet klef wordt. Gaandeweg twijfel
25.06.2015
je of het wel zo feminien is. “Mijn vader heeft me
leren naaien en in bepaalde culturen werd vilten
RiO
en kantklossen alleen door mannen gedaan. Voor
ACHRAF TOulOuB
Dat blijkt ook uit de knappe expo ‘Rio’ die Louismij zijn dat geen typisch vrouwelijke technielARiSSA lOCKSHin
Philippe Van Eeckhoutte in de Brusselse galerie
ken”, beaamt ze. Onlangs haalde Aeroplastics in
Office Baroque opbouwde rond de esthetiek van
Brussel haar aan boord, en daar exposeerde ze
de jaren 80. Een sleutelwerk is de bijdrage van
in januari. De huidige expositie was veel eerder
Barb Choit. Die toont hier de iconische paarse
gepland. Toch een paar nieuwe werken, en alles
platenhoes van het album met een glimlachenspeelt in op de ruimte zodat ook bestaande werde vrouw op de cover, ontworpen door Patrick
ken zich anders gedragen.
Nagel. Die heeft Choit drie maanden blootgesteld
In de toegangsdreef hangen bobbelige uitwassen
aan uv-stralen. Het resultaat is een vergeelde
van bloemetjesstof en een soort elfenbankjes op
hoes, als vervaagde jeugdherinneringen aan heel
boomstammen. In een boom naast de galerie, ooit
die periode.
een adellijk buitenverblijf en dan een verpleegHet is zowaar het enige vervaalde werk op de
‘Rio’, installatiezicht, 2015, courtesy Office Baroque Brussel, foto
stersschool bij de inmiddels gesloten psychiatriexpo. De felle kleuren, met vaak ook fluo, spatten
Isabelle Arthuis
sche kliniek, bengelen drie ‘Paresseux’ van bruine
hier van de doeken. Zo toont Mathew Cerletty
pels. Binnen nog van die luiaards. Geabstraheerd
een schilderij met daarop alleen maar lippen in
In 1982 bracht de popgroep Duran zijn tweede en meer mens dan beest, zoals dat grote wezen
steeds andere lipstick. Als in een glossy reclame.
album ‘Rio’ uit. Voor bassist John Taylor stond dat wegduikt in een harige witte fauteuil. “Ik geDe kleuren in het schilderij van Peter Halley zijn
Larissa
‘Winner’s
Circle
(VIII)’. Oilthe
on canvas
with (…)
artists’a
bruik altijd de plaats en de geschiedenis ervan.
die
titelLockshin,
voor ‘the
truly
foreign,
exotic,
ook zo fel dat je ogen er haast pijn van gaan doen.
frame, 42 x 52 cm, 2015. Courtesy Albert Baronian, Bruxelles
party that would never stop.” Hij lijkt nog gelijk Waanzin zit ook in mijn werk. De sculpturen met
Marc Hundley werkt dan weer met popteksten
gekregen te hebben ook: meer dan 30 jaar la- haren van hennep lijken ronddolende waanzinniLes deux expositions actuelles de la galerie die hij in passende grafische vormgeving – ook
ter wordt er nog steeds vrolijk gedanst op ‘the gen”, merkt ze op.
Baronian ne livrent pas leur sens à un regard dis- kenmerkend voor die tijd – weergeeft. Een quote
Ballantines’ en blijft Duran Durans universum Die recente reeks belandt meteen op mijn lijstje
trait. Dans la galerie principale, Achraf Touloub van een songtekst herneemt hij met vermelding
van schaamteloos hedonisme en felle kleuren tot van favorieten, zolang het vrijstaande beelden
(°1986) présente une série de grands travaux sur van tijd en plaats waar hij het nummer voor het
zijn. Blonde kapsels, nogal dof en dor, staan als
de verbeelding spreken.
papier. Un motif finement tracé se répète sur eerst heeft gehoord. Als een persoonlijke herintoute la surface qui apparaît comme la petite nering binnen het grotere verhaal van de (pop)
partie d’un tout qui se prolongerait à l’infini. Ces geschiedenis. Zo geeft hij een zin uit een song van
entrelacs évoquent le papier peint, à ceci près Stereolab weer in typisch lettertype van de jaren
que de minuscules variations démentent toute re- tachtig in oranje en geel.
production mécanique. Résolument abstraits et Een revelatie is het werk van Nicholas Krusheapparentés à une succession régulière de signes, nick die hier met een abstracte collage uit de
ils relèvent bien plus encore de l’ornement. Ces jaren 1970 zijn tijd tien jaar vooruit lijkt. De
surfaces sont composées en pans successifs qui kleurrijke lamp die Michael Ray samenstelde als
s’articulent entre eux en faisant intervenir le knipoog naar het design van de Memphis School
trompe-l’œil. Du mur (le papier-peint) on passe moet dan weer niet onderdoen voor een origineel.
alors au livre ouvert. Ces grands dessins à l’encre De tentoonstelling is opvallend fris en weet peret à l’acrylique contiendraient alors tout le savoir fect de esthetiek van de jaren 80 te vatten. En dat
du monde codé, accumulé à l’infini, mais indéchif- zonder in de val te lopen van ‘guilty pleasures’ of
frable par ceux-là même qui ont instauré le code. een nostalgische ‘memory lane’.
Un savoir à stocker et à enfermer dans une zone Sam STEVERLYNCK
secrète comme celle que décrit : un ensemble de
‘Rio’ tot 18 juli in Office Baroque, Bloemenhofplein 5, Brussel,
rayonnages mobiles du type ‘compactus’.
Open wo-za 11-18 u.
www.officebaroque.com
Dans le nouvel espace, pour sa première exposition personnelle, la toute jeune artiste canadienne Larissa Lockshin (°1992) présente un elODie AnTOine
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