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WELKOM
De kunstcollectie van het Europees Parlement 
omvat meer dan vijfhonderd schilderijen, 
sculpturen en andere hedendaagse kunstwerken 
uit de lidstaten van de Europese Unie, alsook 
kunstwerken uit enkele niet-EU-lidstaten.

De collectie is in 1980 aangelegd op initiatief van de toenmalige 
voorzitter, Simone Veil, om kunst en diversiteit te bevorderen. Het 
aanvankelijke plan was om kunstwerken te verzamelen uit de tien 
landen die toen vertegenwoordigd waren in het Europees Parlement. Er 
zou voorrang worden gegeven aan jonge kunstenaars die al een zekere 
erkenning en een zeker prestige hadden verworven. Het Europees 
Parlement heeft de collectie sindsdien uitgebreid door aankopen en 
schenkingen. Het is een van de grootste en spannendste collecties 
geworden van hedendaagse kunst in de afgelopen dertig jaar.

De collectie focust op hedendaagse kunst. Daarbij gaat het niet om 
een bepaalde kunststroming, maar om kunst die is gemaakt in ons 
tijdsgewricht. Per definitie evolueert hedendaagse kunst en worden 
daarin definities van hoge en lage kunst ter discussie gesteld. In de 
afgelopen jaren zijn er in de hedendaagse kunst elementen toegevoegd 
die ironisch, experimenteel, commercieel en conceptueel zijn. Nieuwe 
materialen, media, activiteiten, concepten en kitschelementen hebben 
de definitie van hedendaagse kunst ook uitgebreid. 

De collectie wordt tentoongesteld in de openbare en gemeen-
schappelijke ruimten van de gebouwen van het Europees Parlement in 
Brussel, Luxemburg, Straatsburg en de liaisonbureaus van het Europees 
Parlement in heel Europa. 

De kunstcollectie weerspiegelt enkele van de kernwaarden van het 
Europees Parlement, zoals het bevorderen van cultuur, interculturele 
dialoog en respect voor culturele diversiteit. De verscheidenheid van 
stijlen, perioden, kunstenaars en landen schetst een duidelijk beeld van 
de culturele rijkdom en diversiteit van de Europese Unie. De variatie 
die hierdoor ontstaat, weerspiegelt het motto van de Europese Unie, 
“In verscheidenheid verenigd”, dat betrekking heeft op zowel 
de mensen als de kunst. 

De tentoonstelling in de Hémicycle laat kunstwerken zien uit huidige 
en vroegere lidstaten van de Europese Unie. Voor een goed overzicht 
en vergelijk van de culturele rijkdom van de Europese Unie zijn de 
kunstwerken thematisch ingedeeld.

Wij hopen dat u zult genieten van de tentoonstelling. Als u nog vragen 
hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via art@ep.europa.eu
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KAART VAN DE 
TENTOONSTELLING

1 Olivier STREBELLE Confluence (Confluenties) 

2 Imi KNOEBEL Canapé Blau (Blauwe bank)

3 Peter DOIG Stealth House (Geheim huis) 

4 ONA B. Zero Space (Geen ruimte) 

5 Michael CRAIG-MARTIN Dark Green Painting (Donkergroen schilderij) 

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Vermoeide man)

7 Viorel MARGINEAN Paysage rythmé (Ritmisch landschap)

8 Erik ŠILLE Slowly I damage your home  
(Langzaam beschadig ik je thuis)

9 Petr MALINA Chata u jezírka I (Huisje aan het meer I)

10 Lucien WERCOLLIER La transpercée (Doorboord)

11 Włodzimierz PAWLAK Rękawica ochronna (Beschermende handschoen)

12 Ger SWEENEY Into the wind (Tegen de wind in)

13 Vítor POMAR Sem titulo (Zonder titel)

14 Brigitte KOWANZ Leuchten Leuchten (Lichten lichten)

15 Rea AFANDITOU Eίμαι εδώ (Hier ben ik)

16 Arjan PREGL Narava (Natuur)

17 Marlene DUMAS Pray for me (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Ritrattta ‘Alexi b’tazza (Portret van Alexi met een glas)

19 Valerio ADAMI Personaggio (Personage)

20 Andrey DANIEL Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм  
De kusten van Europa of Marco Polo ontmoet 
Erasmus)

21 Maria BLOMBÄRG Hjälte (Held)

22 Yannis GAITIS Η παρέλαση (De parade)

23 Boris BUĆAN Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi  
(Diptiek: 1. Bevroren vogels; 2. Markt en duiven)

24 Jörg IMMENDORFF Wähle! (Ga stemmen!)

25 Margrethe AGGER To gæs (Twee ganzen)

26 Péter SZARKA Titkos társaság (Geheim gezelschap)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Maailman synty (De geboorte van de wereld)

28 Dominique SOSOLIC La mémoire du temps (Het geheugen van de tijd)

29 Vineta KAULAČA Visual Memory (Visueel geheugen)

30 Jaan ELKEN Knock, knock knocking on Heaven’s Door 
(Klop, klop, klop aan de hemelspoort)

31 Antoni CLAVÉ New York II
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CENTRALE TRAP 
EN BALKON
De hedendaagse kunst kent veel 
vormen, stijlen en formaten.



Olivier STREBELLE  
(1927-2017)
Confluences 
(Confluenties)

1992

Gepolijst roestvrij staal
12 × 7 m
België

Imi KNOEBEL  
(geb.1940)
Canapé Blau 
(Blauwe bank)

1989

Olieverf op hout
140 × 220 cm
Duitsland

“Toen ik de trap zag, stelde ik me die voor in het midden.”

De stijl van Olivier Strebelle wordt gekenmerkt door grote 
en monumentale beeldhouwwerken. De uiteindelijke 
vorm van zijn werken wordt hoofdzakelijk bepaald door 
zijn creatieve proces en materiaalkeuze. Hij maakte vaak 
beeldhouwwerken binnen de context van specifieke 
architectuur of stedelijke ruimten. Zijn beeldhouwwerken, 
met hun lineaire en slanke ontwerp, spelen met de 
beweging van de ogen tijdens het bekijken van het werk.

“Yves Klein schilderde zijn doeken blauw. Lucio Fontana 
bewerkte zijn doeken met een mes. Wat blijft er dan nog 
over? Als je iets wilt doen, als je in leven wilt blijven, moet je 
iets bedenken dat minstens zo radicaal is.”

Knoebel staat bekend om zijn minimalistische, abstracte 
schilderijen en sculpturen. Hij gebruikt in zijn kunstwerken 
vaak de techniek van de “Messerschnitt” – inkepingen met 
een mes – en werkt gewoonlijk met de primaire kleuren 
rood, geel en blauw. Sinds 1975 werkt Imi Knoebel aan 
een serie getiteld “Mennigebilder” (meniecomposities), 
naar de felle oranje antiroestverf die wordt gebruikt in 
de staalbouw. Tussen 1987 en 1991 maakte Knoebel de 
“Canapé”-serie, waarin hij de primaire kleuren rood, geel 
en blauw gebruikte. Geïnspireerd door de industriële 
omwenteling die zijn generatie meemaakte, begon hij ook 
gebruik te maken van antiroestverf uit de staalbouw. Zijn 
serie “Mennigebilder” is hier het resultaat van. Ook in de 
“Canapé”-serie (1987-1991) bleef hij dit soort industriële 
materialen gebruiken. Het werk “Canapé Blau” is hier een 
goed voorbeeld van.
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Peter DOIG  
(geb.1959)
Stealth House 
(Geheim huis)

1992

Olieverf op doek
199 × 250 cm
Verenigd Koninkrijk

© Sabam België  2018

ONA B.  
(geb. 1957) 
Zero Space 
(Geen ruimte)

1997

Olieverf op doek
200 × 180 cm
Oostenrijk

“Ik wilde altijd schilderijen maken die een verhaal 
vertellen en tot de verbeelding spreken.”

Het werk van Peter Doig is geïnspireerd op foto’s of 
film, maar nooit op een omgeving of ervaring uit 
de werkelijkheid. Zijn beeldtaal is herkenbaar en 
vaak verbonden met persoonlijke herinneringen. 
Zijn schilderijen zijn tijdloze stillevens van de 
werkelijkheid, overgebracht naar een fantastische, 
verafgelegen en desoriënterende wereld 
van reflecties.

“De kleur rood gaf me zo´n goed gevoel ... het gevoel 
dat ik thuis was in mijn schilderij. Zij staat voor kracht 
en energie en vrolijkheid. Net als de zon en bloed ..., 
maar op een positieve manier. Ik heb me nooit 
agressief gevoeld met deze kleur.”

De kleur rood doet denken aan vrouwelijkheid en 
sensualiteit en speelt een centrale rol in de werken 
van ONA B. Voor haar heeft rood over het algemeen 
positieve associaties, met motivatie, kracht, vrolijkheid 
en welzijn. Haar werk omvat een verscheidenheid 
van media, waaronder schilderijen, installaties, 
performance, fotografie en muziek.

ONA B. hecht aan transcendente elementen, zoals 
metacommunicatie, meditatie, dromen en zen, om 
sociaal-politieke problemen aan de orde te stellen. 
Angst voor het onbekende en verlangen naar 
oneindigheid zijn haar drijvende krachten.
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(geb. 1941)
Dark Green Painting 
(Donkergroen schilderij)

1991

Acryl- en gips op doek
213,5 × 213,5 cm
Verenigd Koninkrijk

© Sabam België 2018

“We zijn vaak op zoek naar het speciale in speciale 
objecten of speciale gebeurtenissen, maar als we de 
kwaliteit van gewone dingen zouden begrijpen, komen 
we dichter in de buurt van wat echt belangrijk is in 
het leven.”

In de jaren 1990 heeft Michael Craig-Martin zijn 
focus verlegd naar schilderen, met duidelijk omlijnde 
motieven en felle, levendige kleurenschema’s.  
De kunstenaar creëert situaties waarin de voor-
oordelen die de toeschouwer loslaat op abstracte of 
representatieve oppervlakten, voortdurend worden 
getransformeerd of omgedraaid. In 1991 maakte hij 
een reeks schilderijen op basis van roosters, zoals 
Donkergroen schilderij, waarin je kunt spreken van een 
rooster in termen van figuratie, ondergrond en diepte.
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS    
(geb. 1969)                                   
Pavargęs žmogus 
(Vermoeide man)

1998

Acryl- en olieverf op doek
174 × 209 cm 
Litouwen

“De strenge en soms contrasterende kleuren in mijn 
schilderijen komen grotendeels voort uit de reflectie van 
de wereld van vandaag. Ik gebruik een vreemde en niet-
traditionele kleurenharmonie – kleuren die vrijmoedig en 
duidelijk durven te spreken.” 

Vilmantas Marcinkevičius, een van de meest opvallende 
figuren van het hedendaagse expressionisme in 
Litouwen, onderzoekt het zelf via alle hedendaagse 
paden van identiteit en identificatie. De kern van 
zijn productie is de figuur, die spontaan en los wordt 
benaderd. Via dit bekende en beproefde motief stelt de 
kunstenaar soms ongemakkelijke vragen over verleden 
en heden, het individu en de maatschappij waarin hij 
(niet) past, of het politiek en economisch perspectief 
en hoe dit het verhaal van de individuele persoon 
beïnvloedt. 



Viorel MARGINEAN  
(geb. 1933)
Paysage rythmé 
(Ritmisch landschap)

2002

Acrylverf op doek
200 × 350 cm
Roemenië

“... ik heb altijd dingen van bovenaf gezien, wijds 
en uitgestrekt.”

Marginean kijkt aandachtig naar de natuur en de 
veranderingen daarin en verweeft de fragmenten 
daarvan vervolgens in grootschalige composities. 
Hij transformeert landschappen tot gestileerde 
en dynamische taferelen en creëert daarbij zijn 
eigen beeldende visies. Zijn werk is geworteld in 
Transsylvanië, de streek waar hij als kind opgroeide. 

Erik ŠILLE  
(geb. 1978)
Slowly I damage  
your home 
(Langzaam beschadig ik 
je thuis)

2008

Olieverf op doek
220 × 180 cm
Slowakije

“Kunnen we ons hoofd zodanig hersenspoelen, dat 
het schoon wordt?”

Erik Šille maakt gebruik van de beeldtaal 
van de elektronische media of de cultuur van 
het “consumentisme” voor zijn paradoxale 
voorstellingen. In een geconstrueerde surrealistische 
of zelfs utopische wereld worden we geconfronteerd 
met realistische menselijke kwesties die we het 
hoofd moeten bieden. Hier plaatst hij de lieflijkheid 
van deze grappige, speelgoedachtige wezens 
tegenover een gewelddadig en ruw tafereel. Met 
een bijna kinderlijke naïviteit geeft hij een wrede, 
destructieve en, zoals de titel aangeeft, opzettelijke 
daad weer van het afbranden van een huis.
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Petr MALINA  
(geb. 1976)
Chata u jezírka I 
(Huisje aan het meer I)

2005

Olieverf op doek
45 × 60 cm
Tsjechië

“Voor lange tijd in je onderwerp duiken.”

Petr Malina geeft zijn artistieke werk steeds 
een vleugje idealisme, zowel in de keuze van 
zijn onderwerpen als in zijn esthetische keuzes. 
Daardoor ademen zijn schilderijen een sfeer van 
vredige eenvoud. Verrassend genoeg anticipeert  
hij hiermee op het fenomeen om het dagelijks 
leven op een geïdealiseerde manier vast te leggen 
via de sociale media. Nu houdt hij ons met zijn 
werk een spiegel voor. Zijn schilderijen tonen de 
wereld zoals ze is, maar zijn tegelijk heel grafisch 
en gepolijst. Ze vormen een soort reisdagboek 
van volmaakte saaiheid, de theatrale kant van het 
alledaagse, toeval dat in scène is gezet. Malina’s 
kunst is zeer tijdsgebonden maar ook tijdloos, 
als een reclameposter van een idyllische maar 
herkenbare routine.
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ABSTRACTE KUNST 
VS.  
FIGURATIEVE KUNST
Het contrast van artistieke expressie, 
hetzij radicaal gereduceerd tot essentiële 
elementen of afgebeeld in symbolen en 
herkenbare objecten, kan de diversiteit van 
de hedendaagse kunst laten zien.



Lucien WERCOLLIER  
(1908-2002) 
La transpercée 
(Doorboord)

1959

Gepatineerd brons
64 × 50 × 45 cm
Luxemburg

© Sabam België 2018

Włodzimierz PAWLAK  
(geb. 1957) 
Rękawica ochronna 
(Beschermende 
handschoen)

1987

Olieverf op doek
130 × 150 cm 
Polen

“Pure volumes en een overduidelijke orde zijn van het 
grootste belang voor me.”

Lucienne Wercollier, aanvankelijk geïnspireerd 
door Mallol, Brancusi en Arp, wendde zich met 
zijn beeldhouwwerken tot een meer abstracte 
beeldtaal, waarbij hij de pure sculpturale 
elementen in het middelpunt zette. Steen, 
gips, marmer, glas, maar vooral brons waren de 
materialen waarmee hij gestileerde, organische 
vormen creëerde met een subtiele wisselwerking 
tussen licht en schaduw. Zijn licht gepolijste 
werken bereiken een diepe harmonie, waarbij 
gebogen lijnen duidelijk de voorkeur krijgen boven 
rechte lijnen.

“Stap voor stap laat ik het traditionele concept van 
schilderen los. Ik verwerp ornamenten, ik schilder 
sober en zo eenvoudig mogelijk.”

Als lid van het kunstenaarscollectief Gruppa 
maakte Włodzimierz Pawlak deel uit van de 
onafhankelijke kunstbeweging in de jaren 1980. 
Hij is schilder, performancekunstenaar, dichter 
en docent, en zijn kunst is altijd gebaseerd op 
theoretische overwegingen. Zijn werken zijn 
vaak symbolische transformaties of zeer concrete 
metaforen die een reflectie of commentaar vormen 
op de sociale en politieke rol van de staat van beleg 
en andere hedendaagse kwesties. Humor en ironie 
maken deel uit van zijn visuele expressie.
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Vítor POMAR  
(geb. 1949)
Sem titulo 
(Zonder titel)

1983

Acrylverf op doek
193 × 195 cm
Portugal

© Sabam België 2018

Ger SWEENEY  
(geb. 1959)
Into the wind 
(Met de wind mee)

1994

Acrylverf op doek
153 × 138 cm
Ierland

“Op een zeker moment kun je niets anders meer doen, kun 
je nergens meer heen – en dan wil ik iets doen, en dus schilder ik.”

Het vroege werk van Vítor Pomar wordt gedomineerd door 
een palet van zwart en wit, voordat hij overging tot het 
gebruik van kleuren. Onder invloed van het zenboeddhisme 
volgt hij een expressionistische abstracte stijl, in de 
overtuiging dat het creatieve proces diepgeworteld is 
in de menselijke geest. Hij koppelt spiritualiteit aan 
experimentalisme en gebruikt een combinatie van 
verschillende beeldende technieken, zoals schilderen, 
tekenen, video, film, fotografie en beeldhouwen.

“Deze basiselementen van lineaire ritmes, kleuren, gebaren 
en gebeurtenissen versmelten met een algemeen gevoel van 
beweging als ik het oppervlak benader zoals het is – een vlak of 
ondiep veld van visuele activiteit. Hierop pas ik strategieën toe 
om kleur en compositie aan te brengen.”

Ger Sweeney’s blik op landschappen is gevormd door intieme 
gevoelens en herinneringen. Zijn werk evolueerde van 
hyperrealisme naar abstract expressionisme, waarbij hij uiteindelijk 
uitsluitend vanuit zijn herinneringen begon te werken, vanuit 
verwerkte gevoelens of indrukken, die hij vervolgens vertaalde 
naar een abstracte vorm. De precieze betekenis van het werk “Into 
the wind” is moeilijk te vatten, maar dat doet er eigenlijk niet toe. 
De compositie wordt overheerst door vage penseelstreken en 
creëert zo een verstoord gevoel van ruimtelijkheid. Het lijkt alsof 
de fysieke integriteit van de afgebeelde onderdelen zo onstabiel 
was, dat de schilder enkel een onscherpe momentopname van 
chemische chaos kon maken. Het uiteindelijke resultaat lijkt 
misschien wel op de herinneringen die hij als inspiratie gebruikt 
voor zijn intieme en wonderlijke schilderijen.
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Ger Sweeney’s blik op landschappen is gevormd door intieme 
gevoelens en herinneringen. Zijn werk evolueerde van 
hyperrealisme naar abstract expressionisme, waarbij hij uiteindelijk 
uitsluitend vanuit zijn herinneringen begon te werken, vanuit 
verwerkte gevoelens of indrukken, die hij vervolgens vertaalde 
naar een abstracte vorm. De precieze betekenis van het werk “Into 
the wind” is moeilijk te vatten, maar dat doet er eigenlijk niet toe. 
De compositie wordt overheerst door vage penseelstreken en 
creëert zo een verstoord gevoel van ruimtelijkheid. Het lijkt alsof 
de fysieke integriteit van de afgebeelde onderdelen zo onstabiel 
was, dat de schilder enkel een onscherpe momentopname van 
chemische chaos kon maken. Het uiteindelijke resultaat lijkt 
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Marlene DUMAS  
(geb. 1953)
Bid voor mij

2004

Aquarelverf op papier  
(6 vellen)
130 × 73 cm
Nederland

“Moderne kunst is uit de aard der zaak een niet- 
traditionele activiteit. Of is bedoeld om onze 
begrippen van het traditionele en het normale uit te 
breiden. Kunst is er om ons te helpen meer te zien en 
niet minder.”

Het figuratieve werk van Marlene Dumas 
is geïnspireerd op foto’s en kranten- en 
tijdschriftenknipsels, evenals op persoonlijke 
herinneringen. Haar typische technieken van 
olieverf op doek of inkt en aquarelverf op papier 
resulteren in haar kenmerkende verbleekte figuren 
met verwrongen en spookachtige kenmerken. 
Haar terugkerende thema’s zijn ras, erotiek en 
pornografie, geweld en tederheid, schuld en 
onschuld. Haar werken hebben een psychologische 
lading en presenteren een verontrustende intimiteit, 
waardoor ze een intense spanning veroorzaken 
en de toeschouwer confronteren met zijn eigen 
vooroordelen en angsten. Marlene Dumas is een van 
de beroemdste kunstenaars van dit moment en haar 
werken zitten in al hun complexiteit vol leven.
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LICHT IN KUNST
Door technologische ontwikkelingen kan 
de hedendaagse kunst op verschillende 
manieren met licht spelen: met transparant 
materiaal, heldere kleuren of als 
lichtbron zelf.



Rea AFANDITOU  
(geb. 1960)
Eίμαι εδώ 
(Hier ben ik)

2005

Acrylverf op plexiglas
100 × 86 × 9 cm
Cyprus

Dit schilderij werd gemaakt voor de tentoonstelling 
“I am here”, die in 2005 plaatsvond in de Argo 
Gallery in Nicosia.

De Cypriotische kunstenaar Rea Afanditou  
geeft in “Hier ben ik” een interpretatie van de 
overheersende zintuiglijke ervaringen op het 
eiland. De warme kleuren en de hitte die door steen 
worden afgegeven, contrasteren met de verfrissende 
eigenschappen van het plaatselijke groen, waar  
het goed toeven is voor wie beschutting zoekt.  
Dit schilderij fungeert als een aandachtige 
ansichtkaart of een soort samenvatting. 

Brigitte KOWANZ  
(geb. 1957)
Leuchten Leuchten 
(Lichten lichten)

1997

Acrylverf, staal, hout en 
fluorescentielampen
120 × 180 × 19 cm
Oostenrijk

“Licht is wat je ziet.”

Het werk van Kowanz wordt gekenmerkt door 
gecreëerde ruimten en ruimtelijke interacties. 
Ze structureert haar objecten en installaties 
nauwkeurig, waarbij het interieur en exterieur 
voortdurend in elkaar overlopen. Licht, taal en 
spiegels lopen door elkaar, en hun onbeperkte 
perceptiestroom heeft een poëtische lading en 
introduceert nieuwe waarnemingsperspectieven.
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Arjan PREGL  
(geb. 1973)
Narava 
(Natuur)

2004

Olieverf op doek
131 × 111 cm
Slovenië

© Sabam België 2018

“Ik ben het meest tevreden wanneer mijn werk drie 
belangrijke elementen combineert: een link met 
de kunstgeschiedenis, met humor en met politiek 
engagement.”

In hoofdzakelijk thematische cycli bespiegelt Arjan 
Pregl zijn rol in de samenleving: hij denkt kritisch 
na over en zoekt verbanden in de wereld om hem 
heen, en drukt dit uit in zijn visuele output. Hij 
verwijst naar historische schilderstijlen en tracht 
een humoristische benadering te vinden. In dit 
schilderij veranderen de realistische elementen in 
gestileerde natuurverschijnselen, die met behulp 
van computerprogamma’s worden teruggebracht 
tot hun elementaire uiterlijke kenmerken.
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PORTRETTEN
Uiteenlopende menselijke verhalen en 
rollen in de samenleving worden door 
portretten verteld: individu, held of 
anonieme figurant?



Madeleine GERA  
(geb. 1960)
Ritratt ta ‘Alexi b’tazza 
(Portret van Alexi met 
een glas)

2001

Olieverf op doek
89 × 79 cm 
Malta

© Sabam België 2018

Valerio ADAMI  
(geb. 1935)
Personaggio 
(Personage)

1983

Acrylverf op hout
74,5 × 56,5 cm
Italië

“Een kunstenaar worden is iets heel anders en 
oneindig veel subtieler dan leren schilderen op 
een kunstacademie.”

Dit portret is een uitdrukking van de enorme 
interesse van de kunstenares voor de school 
van de oude meesters. Ze zet duidelijk een stijl 
van portretkunst voort die geworteld is in de 
naturalistische traditie en waardoor ze tijdens haar 
studie in Florence werd geïnspireerd. Inventief is 
het misschien niet, maar ze benadrukt elementen 
die in de hedendaagse kunst wel eens verloren 
gaan: de waarneming van de kleine details en de 
beheersing van schildertechnieken.

“Bij het tekenen van natuur, dingen, verandert de 
“afbeelding”, het object van de tekening en wordt 
onze intuïtie het onderwerp. Misschien is dat de 
extase van KUNST.”

Valerio Adami is verbonden aan de Italiaanse 
popartbeweging. Zijn objecten zijn gefrag-
menteerd, vol felle opvulkleuren, vlak, zonder 
perspectief, door zwarte contouren omrand, 
waarin een verafgelegen wereld is opgenomen die 
gelijkenissen vertoont met commerciële beelden. 
Deze gestileerde en symbolische beelden vormen 
een uitdrukking van zijn belangstelling voor 
politiek en een beschouwing van onze moderne 
westerse samenleving. 

18

19



Andrey DANIEL  
(geb. 1952) 
Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм 
(De kusten van Europa of 
Marco Polo ontmoet Erasmus)

2004

Olieverf op doek
140 × 140 cm
Bulgarije

© Sabam België 2018

Maria BLOMBÄRG  
(geb. 1945)
Hjälte 
(Held)

1998

Collage van textiel 
en naalden
108 × 77 cm
Zweden

“Wij zijn de kroniekschrijvers van de tijd, en we 
kunnen de dingen misschien niet veranderen, maar 
we kunnen ze op zijn minst zien zoals ze zijn.”

Andrey Daniel heeft al heel lang belangstelling 
voor Erasmus en de beginselen van het huma-
nisme, en deze keren telkens weer terug in 
zijn schilderijen. “... mijn werkelijkheid is vol 
getuigen, daders, aanklagers en beklaagden, en 
hoofdzakelijk “betrokkenen”. Bovendien verschaft 
schilderen, het verzamelen van waarheden, 
halve waarheden, leugens, ficties, grotesken en 
apotheosen overvloedig documentair materiaal.”

“Als ik werk met stof, staan de kleuren al vast. Dus je 
kunt zeggen dat ik schilder met textiel.”

Maria Blombärg brengt kleine stukjes textiel aan 
op voorgetekende doeken, als pixels die samen een 
volledig beeld vormen. Deze techniek legt uiteraard 
beperkingen op aan de visuele expressie en 
impliceert een meer abstracte en naïeve, simpele 
stijl die doet denken aan de penseelstreken van 
de impressionist. In het oog van de toeschouwer 
worden de stukjes textiel uiteindelijk van enige 
afstand gecombineerd tot patronen en vormen.
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Yannis GAITIS  
(1923-1984)
Η παρέλαση 
(De parade)

1983

Olieverf op hout  
(reliëfschilderij)
160 × 115 cm
Griekenland

Deze “Anthropakias”, mensachtige gezichtsloze 
en herhaalde figuurtjes, zijn het handelsmerk 
van Yannis Gaitis. Hij was een van de vroegste 
modernistische naoorlogse schilders in Grieken-
land, met een surrealistisch, kubistisch en 
abstract verleden. Later werden zijn schilderijen 
gedomineerd door de ontelbare identieke kleine 
mannetjes in verschillende variaties. Ze vormen 
zijn commentaar op de gelijkvormigheid, isolatie 
en steriliteit van de massa, voortgebracht door het 
moderne, stedelijke leven. Door hun gebrek aan 
individualiteit zijn ze slechts deel van een massa, 
die uitgroeit tot een herhalend visueel patroon in 
een groter geheel.
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VOGELS
Vrijheid wordt vaak geassocieerd met 
vogels en wordt door het Europees 
Parlement beschouwd als een van de 
grondwaarden van de Europese Unie.



Jörg IMMENDORFF  
(1945-2007)
Wähle! 
(Ga stemmen!)

1979

Gouache op papier
28 × 20,5 cm
Duitsland

© Sabam België 2018

“Of een kunstenaar een sociale functie kan vervullen, 
is een vraag die nog steeds niet is beantwoord.”

Het werk van Immendorff wordt gekenmerkt 
door sociaal-politieke kritiek, vaak gerelateerd 
aan autobiografische reflecties. In zijn serie “Café 
Deutschland” uit de jaren 1970 verkende hij de 
Duitse deling. Hij werkte samen met de Oost-Duitse 
abstracte schilder A.R. Penck. Immendorff 
was lid van de “Neue Wilde”, een Duitse neo-
expressionistische beweging. Zijn figuratieve stijl is 
vaak gekruid met symbolisme en ironie.

Boris BUĆAN  
(geb. 1947)
Diptih: 1. Smrznuta ptica; 
2. Trznica i golubovi 
(Diptiek: 1. Bevroren vogels; 
2. Markt en duiven)

2013

Acrylverf op doek
140 × 140 cm each
Kroatië

© Sabam België 2018

“Mijn hele leven heb ik geprobeerd iets nieuws en 
goeds te maken. Zeg me of het belangrijk is.”

Het handelsmerk van Bućan is posterdesign. Zijn 
“posterschilderijen” in groot formaat met een 
dominant artistiek karakter trekken de aandacht 
van het publiek en introduceren nieuwe elementen 
in grafisch ontwerp. Bij het creëren van “ambient 
art” voor stedelijke omgevingen gebruikt hij 
verwijzingen naar massacultuur, het dagelijks 
leven en historische kunststijlen. In de jaren 1990 
begon hij te schilderen, maar behield daarbij zijn 
kenmerkende grafischontwerpstijl. 
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Margrethe AGGER  
(geb. 1943)
To gæs 
(Twee ganzen)

1983

Wandtapijt
87 × 68 cm
Denemarken

“Wevers hebben andere mogelijkheden dan 
schilders. Wij schilderen met onze garens.”

Margrethe Agger vindt haar motieven in de 
natuur. Ze tekent elementen, zoals de lucht, de 
zee, dieren, planten en stenen, en transformeert 
deze vervolgens tot wandtapijten. Haar felle 
kleuren verwijzen naar het concrete object of 
worden gebruikt als fantasierijk artistiek idioom. Ze 
haalt inspiratie voor haar werk uit Mexico en vele 
noordelijke landen, waaronder ook het platteland 
in haar eigen omgeving.



PRINTS
Verschillende materialen en procedés 
kunnen worden gebruikt en toegepast 
bij het maken van prints, zoals 
etsen, lithografieën, houtsnedes en 
zeefdrukken. De digitalisering heeft 
nieuwe elementen toegevoegd aan dit 
medium.



Péter SZARKA  
(geb. 1964)
Titkos társaság 
(Geheim gezelschap)

editie 2/3

2007

Durst Lambda-afdruk
100 × 150 cm
Hongarije

Peter Szarka, oorspronkelijk een student 
schilderkunst en lid van Újlak, een progressief 
hedendaags kunstcollectief uit de wereld van 
de “post-regime art” in Hongarije, heeft zijn 
aandacht verlegd naar digitale beeldcreatie. Met 
behulp van 3D-ontwerpsoftware voert hij digitale 
bewerkingen uit op foto’s om dromerige figuratieve 
virtuele visies te creëren en tegelijkertijd een 
schilderachtig perspectief te behouden. De 
Durst Lambda-afdruktechnologie resulteert in 
stralend heldere en gedetailleerde afdrukken. 
Door het volgen van deze nieuwe technische 
ontwikkelingen zetten zijn werken vraagtekens 
bij de technologische vooruitgang in onze visueel 
ingestelde cultuur.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(geb. 1953)
Maailman synty 
(De geboorte van de wereld)

editie 7/30

1998

Polymeergravure
97 × 140 cm
Finland

“Ik wil tijdlijnen vermengen, de relatie tussen 
oorzaak en gevolg doorbreken en een denkbeeldige 
ruimte creëren.”

Haar werken zijn altijd gebaseerd op landschappen, 
maar Isomaa kijkt verder dan de realiteit en pro-
beert de innerlijke gemoedstoestand te vangen  
in haar afbeeldingen. Ze creëert een denkbeeldige 
ruimte met een wazig karakter, die door de toe-
schouwer kan worden geïnterpreteerd als vrede 
of gevaar. Veel van haar polymeergravures zijn 
afgedrukt op zelfgemaakt linnenpapier. 
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Dominique SOSOLIC  
(geb. 1950)
La mémoire du temps 
(Het geheugen van de tijd)

1981

Gravure
70 × 60 cm
Frankrijk

“In een kleine ets kun je een prachtige reis beleven.”

Dominic Sosolic is een bevlogen graveur die 
voornamelijk werkt met koper, het materiaal 
dat werd gebruikt door beroemde kunstenaars, 
zoals Dürer. Dit materiaal maakt het mogelijk een 
delicate en nauwkeurige stijl te hanteren en met 
fijne lijntjes aandacht te besteden aan de kleinste 
details. Zijn werk bevat surrealistische elementen 
en poëtische illustraties en is daarnaast figuratief, 
vaak mysterieus en lijkt de tijd te vertragen – in 
tegenstelling tot de moderne samenleving.
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STEDELIJKE 
RUIMTEN
De ruimten die worden gecreëerd door 
de mensheid, zijn plaatsen van levendig 
samenzijn. Kunstwerken kunnen 
snapshots laten zien van het stadsleven.



Vineta KAULAČA  
(geb. 1971)
Visual Memory 
(Visueel geheugen)

2004

Olieverf op doek
13 × 10,5 cm elk  
(16 exemplaren)
Letland

“Ik wil de kwestie van de perceptie verkennen, ... mijn 
werk ontwikkelt zich door een voorzichtig onderzoeken 
van fotografische bronnen. Iedere foto bevat informatie 
over “dat-wat-gezien-is”.”

Het werk van Kaulača verkent het bewustzijn van 
de realiteit in meerdere schilderijen die lijken op 
fotografische momentopnames. Ze zijn als het 
ware herinneringen aan een op een zeker moment, 
van verschillende afstanden en vanuit verschillende 
perspectieven, waargenomen tafereel, en proberen 
beweging vast te leggen op verschillende niveaus. 
In deze visuele combinaties creëert ze een spiegel-
beeld van de werkelijkheid en confronteert  
ze ons met onze perceptie van de stroom van tijd 
en ruimte. 

Jaan ELKEN  
(geb. 1954)
Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door 
(Klop, klop, klop aan de 
hemelspoort)

2007

Acrylverf op doek
160 × 200 cm
Estland

“De schilderkunst heeft zich uitgespreid over een 
heel breed gebied en de grenzen ervan met andere 
kunstvormen vervagen.”

Jaan Elken noemt zichzelf een “stilistische nomade”. Hij 
begon als hyperrealist en heeft zichzelf ontwikkeld tot 
een van de bekendste abstracte kunstenaars in Estland. 
Hij is opgeleid als architect en zijn werken verbeelden 
vaak stedelijke thema’s in een textuur van dikke 
lagen verf met verminderde tonaliteit en vaak met 
toegevoegde tekstelementen. Dit werk maakt deel 
uit van een serie die is gewijd aan autobiografische 
popmuziekervaringen. Het werk is vernoemd naar het 
lied van Bob Dylan en de soundtrack van de film “Pat 
Garrett & Billy the Kid” uit 1973.
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Antoni CLAVÉ 
(1913-2015)
New York II 

1989

Diverse materialen
162 × 130 cm 
Spanje

©Sabam België 2018

“We zijn gemaakt van het materiaal van dromen.”

Van een barokke, decoratieve stijl ontwikkelde het 
werk van Antoni Clavé zich tot een minimalistische 
en uiteindelijk volledig abstracte esthetiek. Hij 
werkte als schilder, graveur, beeldhouwer en 
illustrator van kinderboeken, en was bekend 
als decor- en kostuumontwerper. Hij vond 
zijn inspiratie in kunstenaars als Picasso en 
verkende het potentieel van de collage door te 
experimenteren met een verscheidenheid van 
materialen. “New York II” maakt deel uit van een 
serie over het stadsleven, geïnspireerd op zijn 
bezoeken in 1972 en 1989.
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