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Pol Bury. Time in Motion 
23.02 - 04.06.2017  

 
BOZAR pakt uit met een grote retrospectieve van het veelzijdige oeuvre van de 
Belgische kunstenaar Pol Bury. 

 
 
Bij het brede publiek is Pol Bury (La Louvière, 1922 – Parijs, 2005) vooral bekend van zijn fonteinen 
en sculpturen in de openbare ruimte. Maar Bury was zoveel meer dan dat: hij was actief als 
schilder, beeldhouwer, juwelenontwerper, schrijver en graficus. Na experimenten in zijn 
beginjaren met schilderkunst, raakt hij in de jaren ‘50 gefascineerd door bewegende beeldhouwkunst. 
Vanaf dan creëert hij gemotoriseerde objecten die totaal vernieuwend zijn en in niets verwijzen 
naar de kunsttradities of de realiteit. Zo verwerft hij een plaats binnen de kunstgeschiedenis als een 
van de pioniers van de kinetische kunst. 
 
Hoewel Bury een van de internationaal actiefste Belgische kunstenaars van zijn generatie was - 
zijn fonteinen en bewegende sculpturen waren bekend van New York tot Japan! - is zijn werk de 
laatste jaren op het achterplan geraakt. Zijn constante drang naar innovatie, zijn doorgedreven 
onderzoek naar beweging en tijd en zijn gebruik van nieuwe materialen als messing, inox, motoren en 
magneten maken zijn werk vandaag verrassend hedendaags. Hoog tijd dus om een van onze 
belangrijkste naoorlogse kunstenaars te (her)ontdekken! 
 
De tentoonstelling biedt met zo’n 120 kunstwerken (waarvan 65 gemotoriseerde) en een selectie 
van documentatiemateriaal, juwelen en grafisch werk een totaaloverzicht van zijn rijke oeuvre. 
Enkele hoogtepunten zijn een werkende fontein in het tentoonstellingscircuit en 4087 cylindres 
érectiles, een monumentale installatie van 7m lang. 
 
Deze retrospectieve wordt tegelijkertijd gepresenteerd met een tentoonstelling gewijd aan de Franse 
kunstenaar Yves Klein (Paleis voor Schone Kunsten, 24/03 - 27/08/2017). Een weldoordachte keuze, 
gezien Pol Bury en Yves Klein niet enkel tijdgenoten waren, maar ook beiden aan de kunststroming 
ZERO gelinkt werden. 
 

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

Pol Bury tijdens de tentoonstelling  Pol Bury. 
Ponctuations érectiles et molles, Galerie Smith, Brussel, 
1961, fotograaf onbekend 
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De tentoonstelling 
 
Pol Bury. Time in Motion biedt met zo’n 120 kunstwerken een chronologisch overzicht van zijn 
carrière. Van zijn minder bekende beginjaren, waar hij actief was als schilder onder invloed van René 
Magritte, de surrealisten en Cobra, over de innoverende, kinetische sculpturen zoals de plans mobiles 
of ponctuations, tot de monumentale metalen sculpturen en fonteinen waar hij in zijn laatste jaren 
faam mee verworden heeft.  
 
Een absolute eye-catcher bij aanvang van de tentoonstelling is zonder twijfel een functionerende 
fontein, opgesteld in het tentoonstellingscircuit. Daarnaast zullen er ook enkele topwerken te zien 
zijn als o.a. 4087 cylindres érectiles, een monumentale installatie van 7m lengte uit het Centre 
Pompidou, een Erection molle uit de historische Zero-collectie Sammlung Lenz-Schönberg of een 
zeldzame gekleurde sculptuur 16 boules, 16 cubes sur 8 rangées uit de TATE collectie Londen.  
 
Van de 120 kunstwerken die de tentoonstelling Pol Bury. Time in Motion verzamelt, zijn een 65-tal 
gemotoriseerde werken. Al deze kunstwerken zullen ook effectief functioneren in de tentoonstelling 
(hoewel enkelen met een timer). De tentoonstelling bevat ook uitvoerig documentatiemateriaal 
(historische catalogi, uitnodigingen, archieffoto’s). Er wordt eveneens aandacht besteed aan Bury’s 
andere artistieke activiteiten zoals zijn juwelen, zijn grafisch werk, zijn literaire creaties en zijn werk als 
illustrator. Centraal hierbij staat natuurlijk L’Académie de Montbliart en Daily-Bul, de uitgeverij die 
Bury in de jaren 1950 opstartte met André Balthazar. Daily-Bul was echter meer dan een uitgeverij, 
het was een artistiek laboratorium gekenmerkt door een absurde humor, een scherpe zin voor kritiek 
en bovenal een hecht netwerk tussen vele schrijvers en kunstenaars. 

 
 
Korte biografie Pol Bury 
 
Pol Bury (La Louvière, 1922 – Parijs, 2005) was een Belgische schilder, beeldhouwer, 
juwelenontwerper, schrijver en graficus. Zijn beginjaren laten zich lezen als een overzicht van de 
Belgische schilderkunst van die tijd: hij startte als schilder onder invloed van de Waalse dichter Achille 
Chavée en René Magritte en schilderde tot na de Tweede Wereldoorlog in een surrealistische stijl. 
Later exposeerde hij met de groep Jeune Peinture Belge en de Cobrabeweging. Rond 1953 raakte 

Bury gefascineerd door de hedendaagse 
beeldhouwkunst, geïnspireerd door Alexander 
Calder die hij ontdekte bij Galerie Maeght in Parijs. 
Dit vormde een scharnierpunt in zijn carrière en 
leidde uiteindelijk tot Bury’s eerste ‘bewegende’ 
werken, die aanvankelijk werden bewogen door de 
toeschouwer en nadien werden aangedreven door 
een motor. Hij groeide uit tot een van de 
protagonisten van de kinetische kunst. 
Kenmerkend voor zijn werk is de uiterste traagheid 
van de altijd onvoorspelbare bewegingen die zich 
in zijn sculpturen en objecten afspelen. 
 
In 1959 kent Bury een doorbraak en vindt hij definitief 
zijn eigen weg wanneer hij zijn eerste Ponctuations 
tentoonstelt: zeer langzaam bewegende reliëfs die in 
niets verwijzen naar de op dat ogenblik bekende 
kunsttradities.  

De kunstenaar eist zijn plaats op binnen de Europese én Amerikaanse avant-garde en de jaren 1959–
1968 vormen voor hem een bijzonder rijke en bewogen periode. Hij neemt deel aan talloze 
tentoonstellingen, waaronder de historische expo Le mouvement (Parijs, Galerie Denise René, 1955) 
of  de baanbrekende tentoonstelling Vision in Motion / Motion in Vision (Antwerpen, Hessenhuis, 
1959), waar hij ook Yves Klein ontmoet. Hij stelt tentoon op de Biënnale van Venetië in 1964 en in 
datzelfde jaar stelt hij reeds tentoon bij de New Yorkse galerist John Lefevre (waar ook Pierre 
Alechinsky en Corneille exposeerden).  
 

Pol Bury, Ponctuation – 1959, beschilderd hout, 
metaal, elektrische motor, 70 cm Ø, Privé-
verzameling, België © Luc Schrobiltgen, Brussel 
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Vanaf de jaren zestig bouwde Bury verder 
zijn carrière uit in New York, waar hij 
meteen veel succes oogstte. In de jaren 
zeventig gaf hij les aan verschillende 
Amerikaanse universiteiten, onder meer 
Berkeley en Minneapolis.  
 
1968 is een ander belangrijk keerpunt. 
Aimé Maeght, de galerist waar Bury het 
werk van Calder ontdekt, overtuigt hem en 
zijn nieuwe Amerikaanse echtgenote om 
terug te keren naar Frankrijk en zo vervoegt 
Bury de meest prestigieuze Europese 
galerie van die tijd. De samenwerking 
opent – dankzij de financiële hulp van 
Galerie Maeght – nieuwe perspectieven. 
Behalve een reeks houten reliëfs en de 
‘sculptures à cordes’ kan de kunstenaar 
zich nu ook toeleggen op het maken van 
monumentale werken en vanaf 1978 op het 
creëren van fonteinen. 
 
Vanaf de jaren 1980 tot aan zijn dood in 2005 zal Bury zich voornamelijk bezighouden met het 
realiseren van de fonteinen, de werken waar we hem vandaag het meest mee associëren.  
 
 

Artistiek adviseur 
 
De tentoonstelling wordt samengesteld door BOZAR in samenwerking met artistiek adviseur Gilles 
Marquenie, kunsthistoricus (Universiteit Leuven) en Pol Bury kenner. Hij voert sinds 2006 onderzoek 
naar het werk van Bury en werkte onder andere mee aan de tentoonstellingen Pol Bury – 
Retrospective 1922 – 2005, in Galerie Patrick Derom (2007), Pol Bury. Côté Jardin in het Van Buuren 
Museum in Brussel (2009) en Pol Bury, Instants donnés, 50 ans de sculpture in de Fondation EDF in 
Parijs (2015). Sinds 2015 werkt hij aan een online catalogue raisonné van Pol Bury (www.polbury.org). 

 
 

  

Pol Bury, Losange disque triangle bleu 
jaune – 1972, aquatint op papier, 80 x 
60,5 cm, Privé-verzameling, Brussel © 
Luc Schrobiltgen, Brussel 

Pol Bury, 19 boules sur 12 plans formant un zigzag (FR) / 

19 kogels op 12 vlakken in zigzag (NL), 1966, 60 x 122 x 

10,2 cm, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 

Bruxelles / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België, Brussel (c) Foto : J. Geleyns 
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Praktische informatie 
 
Pol Bury. Time in Motion 
23.02 – 04.06.2017 
 
Tickets: € 16 - 14 (BOZAR FRIENDS) 
 
Artistiek adviseur: Gilles Marquenie 
Met speciale dank aan Velma Bury 
 
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 50 7 82 00 – www.bozar.be   

Pol Bury, Boule sur un plan incliné – 1963, hout en 
elektrische motor, 50 x 50 x 35 cm, Privé-verzameling, 
Brussel © Luc Schrobiltgen, Brussel 

http://www.bozar.be/

