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Jempi Welkenhuyzen

Luik
heeft
weer
een
spektakeltentoonstelling.
Met
de
expositie ‘Van Salvador’ tot ‘Dali’
brengt de organisatie Europa 50, een
indrukwekkende expo naar België. Na
Shanghaï, Londen, Singapore, Tokyo
en Parijs wordt nu ook de Benelux en
Duitsland
geviseerd
voor
een
verbazingwekkende uitstap in de
surrealistische wereld van Dali.
De tentoonstelling loopt tot en met
augustus in het al even surrealistisch
decor van het TGV station Luik – Guillemins, ontworpen door die andere Spaanse
kunstenaar – architect Calatrava. Zo vinden inhoud en verpakking elkaar!
Zoals uit de titel blijkt, vormen de opeenvolgende identiteiten van Dali de leidraad van
de tentoonstelling. Salvador als kind, het surrealisme en tot slot Dali, de exentrieke
mediafiguur.
De expo brengt een ruime selectie werken samen van originele olieverfschilderijen op
doek, bronzen beeldhouwwerken, aquarellen, gouaches, tot litho’s, juwelen,
designmeubilair, mode-ontwerpen en glaswerk. En dat allemaal in een originele setting
van speciale en hoogwaardig gebouwde decors. Goed voor een parcours van ruim
2000 vierkante meter kunst.
Enkele toppers vormen de zgn. ‘tuinauto’, de ‘antropomorfe kabinetkast’, ‘de
kreeftentelefoon’, de retrospectieve vrouwenbuste, de zegevierende olifant en het
‘bloemenoog’. Zeer uniek is het boek ‘De verovering van het irrationele’, opgedragen
aan René Margritte en een reeks gravures ‘Na 50 jaar surrealisme’.
De werken zijn ontleend door de Stratton Foundation, de cinematheek van Parijs, de
Stichting Niezen-Quivey en komen ook uit privé verzamelingen.
Behalve de tentoonstelling van een zestigtal beelden binnen de expo worden er twee
monumentale bronzen beelden buiten geplaatst, waardoor de honderdduizenden
reizigers die langs het TGV-station passeren, deze gratis te zien krijgen.

Praktisch:
Om zoveel mogelijk toeschouwers te
betrekken in deze prestigieuze expo zijn de
onderschriften bij de werken voorzien van
een viertalig opschrift en wordt er een
meertalige audio-guide ter beschikking
gesteld. Er zijn ook gegidste rondleidingen voorzien.
Open 7/7 tot 31 aug 2016. Ma.-Di.-Wo.Zat: 10u30 tot 20u30 en op Do.-Vr-Zo: 10u30 tot
19u. Inkom 12 € (weekdag), 14 € (weekend / feest/vakantiedagen). Kortingen voor
senioren, groepen, studenten, scholen. Kids tot zes jaar gratis. Meer info:
www.expodali.be
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