Graag nodigen wij u uit naar de opening van
RADIEUSE
Een project van Emmanuel Lambion

met studenten en afgestudeerden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel /
l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (ArBA-EsA)
Minok An, Agathe Bastide & Delphine Mazari, Sohail Bouchikhi, Hadrien Bruaux, Brune Campos,
Valentin Capony, Jean Casanova, Céline Cuvelier, Simon Dalemans, Tamsir de Halleux,
Marco De Sanctis, Thomas De Souza, Claire Ducène, Louis Everaerts, Ophélie Friberg,
Giulia Gallino, Florence Gilard, Victor Guézennec-Schmidt, Ruifu & Weifu Guo, Danbee Hur,
Edouard Jattiot, Roxane Kisiel, Anne-Laure Kopeikin, Léascope, Thibault Lienard, Antoine Lortie,
Raphaël Marchal-Perrin, Lola Martins-Coignus, Kunbo Meng, Natacha Mercurio-Jeudy,
Thomas Merle, Simon Morini, Ulysse Navarro, Hyojae Park, Elise Péroi, Emile Pierret, Heloïse Prax,
Marine Randour, Nicolas Riquette, Lucas Roman, Lucien Roux, Jérémy Ruiz, Elina Salminen,
Stéphane Stadler, David Temprano, Emilie Terlinden, Bao Ân Tô, Leen Van Dommelen,
Tanya Varbanova, Sophie Vendryes, Hadrien Verlinden...

Opening op Vrijdag 9 December 2016
18 - 22 uur
(Post ) Preview op Zondag 11 December,
14 - 18 uur
Handelskaai, 7, B-1000 Brussel

De tentoonstelling is geopend op zaterdag van 14 - 18 uur
Van 10 December 2016 tot 25 Februari 2017
(de tentoonstelling blijft gesloten tussen 24 december 2016 en 8 Januari 2017)

————————————————————————
Handelskaai 7: Een speciaal adres voor dit project, ontstaan op uitnodiging van Frédéric de
Goldschmidt en organiseert in samenwerking met Will Kerr.
Het grote herenhuis uit 19e-eeuw, licht dicht bij de Oeverpoort van de voormalige haven van
Brussel, en is vol van contrasten en geschiedenis(en).
Het gebouw was tijdens bezet België in WWII de zetel van de Duitse film coöperatie “UFA-Film
GbmH (Ufi)” gevormd in 1942 onder het Nazi regiem. Daarna diende dit adres als een antenne van
de voormalige Belgische Ministerie van Nationale Opvoeding (niet meer bestaand als zodanig) en
tot voor kort, was het de locatie van een psychiatrisch medisch centrum, incidenteel en toch
metaforisch genoemd Rivage

Toen de aanvraag van Frédéric de Goldschmidt en Will Kerr kwam afgelopen voorjaar, om een
project te ontwikkelen vóór de renovatie van het pand, ontstond al snel de titel “Radieuse”
(stralend / radiant). Een titel, die niet een thema bepaald of een idee inkadert, maar veel meer,
verschillende associaties ontvouwt en zich positioneert als een soort contrapunt naar de esprit
van de locatie en zijn geschiedenis toe, maar zeker ook tegen een specifieke tijd in Brussel
gedurende het laatste voorjaar.

Radieuse te verbinden, natuurlijk licht ironisch, met Le Corbusier's Cité Radieuse, maar veel meer
fundamenteel, als een woord te begrijpen, in zijn etymologische afleiding van het Latijnse radius.
Nog steeds in gebruik, als de definitie van het lijnsegment dat het centrum van een cirkel verbind
met elk punt van zijn omtrek, of een cirkelvormige gebied met een bepaalde afstand rond een
plaats definieert en vastlegt. Het is een woord dat impliciet het idee van een verband tussen een
centrum en de periferie, of omgekeerd, van de periferie naar het centrum benadrukt.
In een dynamiek van uitwisseling en ontmoeting, in een constante afwisseling, worden concepten
over ruimte, verplaatsing en diversiteit benadert en toucheert, in wandelende en distinctieve
benaderingen, praktijken en disciplines.
De selectie werd gemaakt, op een intuïtieve, eclectische (in de etymologische betekenis van het
woord) en selectieve basis, in volledige onafhankelijkheid van hun academische «parcours»,
tijdens of na de opleiding.
Het project is daarom meer te benaderen als een begeleide presentatie van een selectie aan
werken, geïnspireerd door een bepaalde context en een intuïtie van mogelijke verbanden,
in plaats van een strikt gecureerde tentoonstelling. In zijn open en vrije aanpak zonder
compartimenteel restricties, weerspiegelt het project ook de politiek onafhankelijke strategie
van de verzamelaar Frédéric de Goldschmidt in verband met de steun en confrontatie van jonge
en opkomende talenten.
Met een ‘radieuse’ centrifugale strategie ook de in communicatie, kiest het project Radieuse
bewust voor een uitnodiging kaart en persbericht met kunstwerken die niet “stricto sensu” in de
tentoonstelling zijn: een still uit Preview, een video van Nils Alix-Tabeling, (te zien op zondag 11
december 2016), evenals Dervona, een lettertype gratis te downloaden, bedacht door
Marc Buchy creëert door het condenseren van de 4 meest populaire fonts in hedendaags gebruik.

Met de steun van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel (ArBA-EsA)

