
 

 

 

 

TENTOONSTELLINGEN BOZAR VOORJAAR 2017 
 

Deze lente plaatst BOZAR Pol Bury en Yves Klein centraal, twee pioniers van kunstvernieuwingen die in de 
jaren 1950 uit de startblokken kwamen. Met performances en kinetische kunst brachten ze letterlijk beweging 
in de kunst. 
 
Pol Bury (1922-2005), een van de belangrijkste naoorlogse Belgische kunstenaars, krijgt een grote 
retrospectieve die een blik werpt op zijn veelzijdige productie: van de surrealistisch getinte schilderijen uit zijn 
beginjaren, tot zijn bewegende sculpturen en fonteinen waar hij de wereld mee veroverde. Zijn innoverende 
werk blijkt vandaag verrassend hedendaags. Hoog tijd om deze kunstenaar te (her)ontdekken! 
 
Tegelijkertijd presenteert BOZAR in samenwerking met Tate Liverpool een monografie van de Franse 
kunstenaar Yves Klein (1928-1962). Hij verwierf vooral bekendheid door zijn gebruik van het felle 
ultramarijnblauwe pigment (International Klein Blue). Met de tentoonstelling Yves Klein. Theatre of the Void 
krijgt de bezoeker doorheen een parcours van een 30-tal werken uit Kleins voornaamste reeksen en zelden 
vertoonde films en foto’s een breder beeld op de uitzonderlijke creativiteit van deze invloedrijke kunstenaar. 
Zijn korte, maar opzienbarende carrière deed de Europese kunstwereld op zijn grondvesten daveren. Een 
programma van performances maakt integraal deel uit van het tentoonstellingsproject. 
 
Naast de tentoonstelling van Yves Klein, een van de eerste kunstenaars die performancekunst op de kaart 
zette, staat zeer passend Jan Lauwers. Silent Stories with special guest Dirk Braeckman. De Belgische 
theatermaker en beeldend kunstenaar Jan Lauwers creëert een monumentale installatie op basis van zijn 
levensarchief, en dit naar aanleiding van de 30e verjaardag van zijn bekende gezelschap Needcompany. 
 
Nog meer hedendaagse kunst met de vernieuwde BelgianArtPrize: de 4 finalisten Edith Dekyndt, Simona 
Denicolai & Ivo Provoost, Otobong Nkanga en Maarten Vanden Eynde presenteren hun werk in het Paleis 
voor Schone Kunsten. De winnaar van de editie 2017 wordt bekend gemaakt op de proclamatie die 
plaatsvindt op 19 april 2017. 
 
Malta. Land of Sea tot slot verbeeldt de rijke geschiedenis van Malta. Twee hedendaagse kunstenaars, 
Pierre Portelli en Austin Camilleri, gaan de dialoog aan met de historische werken en vertellen zo mee het 
verhaal van het kleinste land van de Europese Unie waar grenzen vloeibaar blijken te zijn. 

  

 
 

 

 

CHRONOLOGISCHE KALENDER VOORJAAR 2017 
 
 

 



 

 

HENRY VAN DE VELDE AWARDS & 
LABELS 
20.01 – 19.03.2017 

Het beste design van eigen bodem op één plaats 
verzamelen is elk jaar weer wat BOZAR en de Henry Van de 
Velde Awards & Labels voor ogen hebben. Deze 
tentoonstelling toont de winnaars van de ‘Labels’ en de 
‘Awards’. De Henry Van de Velde Labels geven een pluim aan 
design van hoogwaardige kwaliteit. De Henry Van de Velde 
Awards huldigen de kwaliteit van het portfolio van ontwerpers 
of de productcatalogus van bedrijven. 
 
Vrije toegang 
Partner: BOZAR, Design Vlaanderen, Agentschap 
Ondernemen, Flanders DC, OVAM 

 
 

 
 

 

Caravaggio (Michelangelo Merisi), Ritratto di 
Antonio Martelli, Cavaliere di Malta 1608-1609, 
Palazzo Pitti, Firenze 

MALTA. LAND OF SEA 
18.02 - 28.05.2017 

MALTA. Land of Sea weerspiegelt de culturele diversiteit die 
aan de basis ligt van de Maltese identiteit. Met als rode draad 
de alomtegenwoordige Middellandse Zee, die – als blijvende 
invloed op het echte leven en de verbeelding – Malta voor de 
wereld openstelt. De tentoonstelling omvat een zestigtal – 
soms zelfs prehistorische – werken die de tand des tijds 
hebben doorstaan. Elk object kan afzonderlijk beschouwd of 
in verband gebracht worden met de andere, om op een 
dynamische manier de geschiedenis en de ziel van een eiland 
te schetsen dat berust op tal van culturele kruisbestuivingen. 
En wat als het land niet zozeer tegenpool was van de zee, 
maar er uiteindelijk het verlengde – of beter nog – de 
verwezenlijking van was? 
 
Tickets: € 8 – 6 (BOZAR FRIENDS) 
Coproductie: BOZAR, Arts Council Malta, Heritage Malta 
In het kader van het Voorzitterschap van Malta van de Raad 
van de Europese Unie 2017 

 
 

 

http://heritagemalta.org/
http://heritagemalta.org/


 

 

Pol Bury, 74 sphères sur un plan (detail), 1979. 
Private Collection © Foto Jean-François De Witte, 
Brussel  

POL BURY. TIME IN MOTION 
23.02 - 04.06.2017 

De Belgische kunstenaar Pol Bury (1922-2005) lag mee aan 
de basis van de kinetische kunst. Hij begon zijn carrière als 
kunstschilder en zag Magritte als zijn grote voorbeeld. Later 
trad hij toe tot de kunstbewegingen Jeune Peinture belge en 
CoBrA, om vervolgens een nieuwe weg in te slaan. Hij raakte 
gefascineerd door het werk van Alexander Calder en legde 
zich toe op de beeldhouwkunst, met beweging als rode 
draad doorheen zijn oeuvre. Dankzij het sterk persoonlijke 
karakter van zijn werk – gestoeld op het surrealisme maar 
telkens ook erg vernieuwend – werd Pol Bury op handen 
gedragen in de Parijse en New Yorkse kunstwereld, met 
internationale erkenning tot gevolg. 

Tijdens deze retrospectieve maak je kennis met het rijke, 
gevarieerde oeuvre van Pol Bury. Voor het eerst in twintig 
jaar wordt op Belgische bodem een tentoonstelling van die 
omvang gewijd aan de kunstenaar en zijn schilderijen, 
beeldhouwwerken, installaties, fonteinen, juwelen, 
grafische werken en teksten. 
 
Tickets: € 14 – 12 (BOZAR FRIENDS) 
Artistiek adviseur: Gilles Marquenie 
Met speciale dank aan Velma Bury 

 
 

 
 

 

BELGIANARTPRIZE 2017 
17.03 – 28.05.2017 

Grote verandering in de geschiedenis van deze prestigieuze 
tweejaarlijkse kunstprijs: de vzw De Jonge Belgische 
Schilderkunst - die de prijs organiseert sinds 1950 – wil voluit 
inzetten op het ondersteunen van getalenteerde 
toonaangevende kunstenaars die Belg zijn of in België 
verblijven en hen aanmoedigen om hun carrière en netwerk 
internationaal verder uit te bouwen. Hiertoe valt voortaan de 
leeftijdsgrens voor kunstenaars weg.  
 
De nationale jury heeft vier finalisten geselecteerd voor de 
BelgianArtPrize 2017: Edith Dekyndt, Otobong Nkanga, 
Denicolai & Provoost en Maarten Vanden Eynde. Zij stellen 
tentoon in het Paleis voor Schone Kunsten van 17 maart tot 
28 mei 2017. De winnaar wordt bekend gemaakt op de 
proclamatie die plaatsvindt op 19 april 2017. 
 
Tickets: € 4 
Coproductie: BOZAR, vzw. De Jonge Belgische Schilderkunst 
Sponsor: ING 

 
 

 



 

 

Yves Klein’s “Leap Into the Void,” Fontenay-aux 
Roses, France, 1960 October 23 1960 Harry Shunk 
and Shunk-Kender photographs © Yves Klein, 
ADAGP, Paris and DACS, London 2016. Shunk-
Kender © J. Paul Getty Trust. Getty Research 
Institute, Los Angeles (2014.R.20) 

YVES KLEIN. THEATRE OF THE VOID 
29.03 - 20.08.2017 

Na Tate Liverpool reist de tentoonstelling van de Franse 
kunstenaar Yves Klein naar het Paleis voor Schone Kunsten 
in de lente van 2017. Klein werd bekend met zijn 
ultramarijnblauwe monochromen. Als geen ander vertolken 
ze zijn ideeën over spirituele oneindigheid en zijn voorliefde 
voor mystieke rituelen. Yves Klein werd met zijn beeldende 
kunst en spectaculaire performances de voorloper van de 
happening en de body art. In deze expo maak je kennis met 
zijn grensverleggende oeuvre en nauwelijks vertoond 
beeldmateriaal. 
 
Tickets: € 12 – 10 (BOZAR FRIENDS) 
Coproductie: BOZAR, Tate Liverpool 
Sponsors: Degroof Petercam 

 
 

 
 

 

(c) Phile Deprez 

JAN LAUWERS – SILENT STORIES  
WITH SPECIAL GUEST DIRK BRAECKMAN 
01.04 - 25.06.2017 

“Needcompany heeft er altijd naar gestreefd elk medium een 
autonome plaats te geven, zowel in beeld, muziek, dans, 
performance, video, film, fotografie als literatuur. BOZAR is de 
uitgelezen plek om al die media te verenigen”, zegt 
kunstenaar Jan Lauwers van Needcompany. Tien jaar na zijn 
eerste solotentoonstelling bij BOZAR pakt hij uit met nieuw 
werk in de expo Jan Lauwers - Silent Stories. In een 
monumentale installatie grasduint hij in zijn levensarchief 
en herinterpreteert hij materialen en werken uit het 
verleden in het licht van de kunstgeschiedenis. Zijn 
getekende landschappen excelleren in sereniteit en bevragen 
weemoedig aspecten als vakmanschap, virtuositeit en 
ontroering. Special guest is kunstenaar Dirk Braeckman. Zijn 
fotoreeks The House of our Fathers werpt een nieuw licht op 
het werk van Jan Lauwers. 
 
Vrije toegang 
Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van ‘30 jaar 
Needcompany’. 

 
 

 



 

 

Pablo Picasso Tête de femme/Vrouwenkop/Head 
of a Woman, 1962 Tôle découpée, pliée et fil de fer 
peints polychromes/uitgesneden en geplooid 
plaatijzer en ijzerdraad, gepolychromeerd/painted 
sheet metal and iron wire, 32 x 24 x 16 cm Musée 
national Picasso-Paris. Dation Pablo Picasso, 
1979. Inv. Nr. MP366 © Succession Picasso – 
SABAM Belgium 2016 Photo © RMN-Grand Palais 
(musée Picasso de Paris) / Adrien Didierjean / 
Mathieu Rabeau 

PICASSO. SCULPTURES 
26.10.2016 – 05.03.2017 

“Groots, ambitieus en duizelingwekkend”, schreef The New 
York Times over de tentoonstelling Picasso Sculpture in het 
MoMA. Samen met het Musée Picasso in Parijs bouwt 
BOZAR verder op het thema. Meer dan 80 
beeldhouwwerken verbeelden de ondoorgrondelijke 
scheppingskracht van een kunstenaar die volop 
experimenteerde met een waaier aan materialen en 
technieken. Ze gaan in dialoog met schilderijen, keramiek, 
foto’s en kunstvoorwerpen uit Picasso’s 
privéverzameling. De tentoonstelling werpt een frisse blik op 
een minder bekend maar zeer persoonlijk aspect uit het 
oeuvre van de kunstenaar. 

Tickets : € 18 – 16 (BOZAR FRIENDS) 
Curatoren: Cécile Godefroy en Virginie Perdrisot 
Coproductie: Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR Brussel en 
Musée national Picasso-Paris 
Steun: Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Met de gulle steun van de Fundación Almine y Bernard Ruiz-
Picasso para el Arte en de heer Pieter Dreesmann. 

  

 
 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

BOZAR Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
Open: van dinsdag tot zondag, 10u > 18u (donderdag: 10u > 21u) 
Gesloten: maandag 
 
Info & tickets 
+32 (0)2 507 82 00 – www.bozar.be 
 
 

 

PERSCONTACT & INFORMATIE 

Contact  

Press officer BOZAR EXPO - Leen Daems - 32 (0)2 507 83 89 - leen.daems@bozar.be 
 
Persbeelden  

Beschikbaar op www.bozar.be. 
Gebruikersnaam & wachtwoord: "Press" 
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PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN 

Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
 
INFO & TICKETS: 
+32 2 507 82 00 | bozar.be  

     

   

  

 

http://facebook.com/BOZARbrussels
http://twitter.com/bozarbrussels
http://instagram.com/bozarbrussels
http://www.youtube.com/user/bozarbrussel

