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Kamagurka is bekend voor
zijn caricaturen, vaak even
grappig als provocerend.
Hij is actief in de media en
neemt ook de draad van
de schilderkunst op. Maar
dan wel op een eigen, cre-
atieve en leuke manier. Hij
zoekt het contact met het
publiek. Zo mag u raden
naar de identiteit van een
aantal portretten in de
buurt van het Gruuthusemuseum
waar, gelukkig net ernaast, een vliegtu-
igje gecrasht is. In het Arentshuis ziet u
hoe hij eigen talent met knipogen naar
de kunstgeschiedenis combineert.
Daar kan men hem trouwens soms aan
het werk zien in het gezelschap van
een collega!
In de Hallen (Garemijnzaal) toont hij
werk van kunstenaars met wie hij een
zekere verwantschap heeft, in een spe-
ciaal decor. Grandville en Ensor voor
de 19-de eeuw. Daarna Dix, Grosz –
Duitse expressionisten, wat surrealis-
ten, dé (vergeten) Belgische popart
schilder Emile Salkin (zie foto, een

Narrenschip) , en een aantal ti-
jdgenoten van beroemd tot bijna on-
bekend die in dat stevig historisch
kader kunnen meespelen. En dat
maakt die tentoonstelling nu juist zo
interessant. Hier is een rebelse kunste-
naar aan het woord en geen officiële
kunstpaus. En zo ziet u verrassend
werk van tijdgenoten, Muzo, Kati Heck,
David Bade, Dogbowl e.a. Een verfris-
sende visie!

Kamarama, tot 01.08, Arentshuis
en Hallen, Cat. 128 blz. 24,95€

www.kamarama.be

Supercollectie
Den Haag

Van der Weyden tot Berlinde de Bruy-
ckere. Ga die ongelooflijk interessante
trip doorheen 600 jaar kunst in Den
Haag bekijken! Het Gemeentemuseum
ontvangt gedurende twee jaar een hon-
derdtal topstukken van het Mauritshuis
(wegens werken). En toont de eigen
topstukken. Een verbluffende con-
frontatie. Want zonder de traditionele
scheidingslijn tussen oude en mod-
erne/hedendaagse kunst. De 2 tentoon-
stellingen zijn thematisch, niet chro-
nologisch. U ziet dus een boeiende di-
aloog tussen al die werken. Grote
namen in overvloed: Rembrandt,
Rubens, Van Dyck, Vermeer (zie foto,
meisje met de parel), Fabritius, Monet,
Van Gogh, Van Rysselberghe, Toorop,
Macke, Klee, Kirchner, Mondrian,
Schiele, Minne, Kandinsky, Picasso tot
Francis Bacon en Bruce Nauman, Kiefer
enz. U wandelt werkelijk van de ene
verrassing naar de andere. Weinig
musea kunnen zo een weelde voor het
oog uitstallen! Niet te vergeten: twee
topverzamelingen voor de prijs van
een…

Meesters uit het Mauritshuis en
Ontdek het moderne, tot medio
1214, Twee catalogi, www.maurit-
shuis.nl en www.gemeentemu-
seum.nl www.nmbs-europe.com
(en dan 20 minuten met tram 17)
Niet te missen!

Zelfportretten
Brussel

Een vereniging die het statuut en de be-
langen van kunstenaars verdedigt,

SMartBE, toont voor het eerst haar
kunstverzameling. Die omvat uitsluitend
(zelf )portretten van levende kunste-
naars. Daar het de bedoeling is jonge
kunstenaars te steunen, treft u er heel
wat onbekende maar interessante

werken aan. Humor en fan-
tasie spelen daar vaak in
mee, neem nu het wat
macabere zelfportret van
Johan Muyle (zie foto) met
een Ensoriaanse toets. De
tentoonstelling is slechts
een paar dagen open, maar
de ontdekking zeker waard!

SMartBE , Coen-
raetsstraat 70, 1060
Brussel, 4 tot 20 mei.
Info:
www.eutrio.be/nl.kun-
stenaarsportretten

Museum-
prijs
2012

Tot 15 mei kan iedereen
meestemmen voor de jaar-
lijkse museumprijs (pub-

liekprijs), een initiatief van Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen en Linklaters,
zowel voor Vlaanderen, Brussel als Wal-
lonië. Surf naar www.tento.be of
www.museumprijs.be


