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De bombastische gouache De Bruid (1952) van de lyrisch abstracte kunstenaar Antoine Mortier

staat naast de ‘action sculpting-sculptuur’ White peeling bark (2001) van Alexandra Helena Leyre

Mein. Naar analogie van Mortiers werk, besloot de Belgische ontwerper Jean-Paul Lespagnard

een van zijn uitbundige ontwerpen uit 2015 te plaatsen. Samen met de Luikse kunstenaar Michel

Petiniot ontwierp Lespagnard een creatie waarin zijn kenmerkende signatuur van kitsch, folklore

en een mix van prints, duidelijk naar voren komt. De gemeenschappelijke deler van deze werken?

‘Gebaren’, zoals het thema van de eerste zaal luidt. Het zijn de uitbundigde en creatieve gebaren,

waarmee deze mode-ontwerper en beeldend kunstenaars zich via hun werk uiten.

Het scheppingsproces van mode en kunst
De term Recollection verwijst naar het menselijke herinneringsvermogen, want zo zegt Bel2us

Art Gallery: “In hun verhouding tot textuur, vorm en licht worden kunstenaars niet alleen gedreven

door de kunstgeschiedenis, maar ook door hun eigen zintuigen en herinnering.” De

tentoonstelling is opgedeeld in verschillende themazalen, waar de verbinding tussen mode en

kunst wordt uitgebeeld in gemeenschappelijke vormen, kleuren of ideeën. De twee kunstvormen

gaan met elkaar in dialoog en laten de bezoeker zien welke drijfveren, los van een genre, aan de

basis liggen van ieder creatief scheppingsproces. 

Van Dries van Noten tot Marie-Sophie Beinke
De Belgische bankverzekeringsgroep Bel2us bezit ongeveer 4500 objecten die meer dan vijf

eeuwen van de Belgische kunstgeschiedenis bestrijken. Samen met bruiklenen uit de collectie

van het MoMu, privécollecties én originele ontwerpen van de nieuwste generatie

modeontwerpers, laat Bel2us Art Gallery met de tentoonstelling RECOLLECTION – ART &

FASHION een kruisbestuiving tussen de Belgische mode en hun kunst zien. Naast de gevestigde

namen als Dries van Noten, Ann Demeulemeester en Walter Van Beyrendonck, kregen de jonge

Belgische modeontwerpers Marie-Sophie Beinke, KRJST, Gioia Seghers, Kim Stumpf, Doriane van

Overeem en Pierre-Antoine Vettorello de opdracht om nieuwe ontwerpen te maken geïnspireerd

op kunstenaars of stromingen uit de Bel2us-collectie. 

De tentoonstelling RECOLLECTION – ART & FASHION is tot 23 april 2017 iedere twee weken op
zaterdag te zien in de Bel2us Art Gallery te Brussel.

Credit header image: De Bruid (1952) van Antoine Mortier en White peeling bark (2001) van

Alexandra Helena Leyre Mein naast een ontwerp van Jean-Paul Lespagnard © Bel2us Art Gallery

‘Kunst ontmoet mode’ is het thema van de tentoonstelling
RECOLLECTION – ART & FASHION in de Brusselse BelJus Art Gallery.
Tot 23 april laat de Belgische bankverzekeringsgroep BelJus zestig van
hun kunststukken in dialoog gaan met items van opkomende en
gevestigde Belgische mode-ontwerpers uit onder andere het
ModeMuseum (MoMu) in Antwerpen.
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De samenkomst van het ontwerp van Doriane van Overeem en de sculptuur Nest van beeldhouwer Thomas Lerroy. © Bel2us Art
Gallery
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De creatie Peinture cassée van Ann Demeulemeester uit 1999 samen met Jan Dries’ beeld Mummie van het heden, het schilderij
Fontein in de sneeuw van Léon Spilliaert en twee kleine etsen van Mélanie Géray © Bel2us Art Gallery
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Een nieuw ontwerp van Gioia Seghers geïnspireerd op vier werken van de Belgische kunstenaar Walter LeBlanc © Bel2us Art Gallery
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De houtskooltekening I’ve been in a similar position before… (2015) van Rinus Van de Velde en ontwerp van KRJST Studio © Bel2us
Art Gallery
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Achterin: een ontwerp van Marie-Sophie Beinke, het schilderij Opus 8/24 – heroische muziek (1924) van Victor Servranckx. Voorin:
Spelende kinderen (1913) van Gustave De Smet en Meisje met een witte jurk (1912) van Théo Van Rysselberghe naast het ontwerp van
Big tree uit de lente/zomer 2014-collectie van Christian Wijnants © Bel2us Art Gallery
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Een ontwerp van Kim Stumpf naast de werken ‘Signe HM IX’ (1975) van Jules Lismonde en ‘Zébrures et cobrures’ uit 1872 van
Christian Dotremont © Bel2us Art Gallery
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Een ontwerp van de Frans-Ivoriaanse Pierre-Antoine Vettorello over de sculptuur ‘Mur de la montée des anges’ (1994) van Jan Fabre ©
Bel2us Art Gallery
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