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Voorwoord

In de collectie vanhetHessischesLandes-
museum inDarmstadt, eenvandeweinige
wereldmusea inEuropa, bevindt zich een
groot aantal beeldhouwwerkenuit verschil-
lendeperioden.Dankzij de schenkingvan
het ‘WaldderSkulpturen’, oftewel het ‘Woud
vanBeelden’, doorSimonSpiererwerddit
aantal in2004nogeensuitgebreidmet een
vandebelangrijksteprivé-collecties van
twintigste-eeuwsebeeldhouwkunst ter
wereld.Deverzamelingbestaat uit40werken
vankunstenaars diegerekendworden tot de
meest vooraanstaandevertegenwoordigers
vande twintigste-eeuwsebeeldhouwkunst,
zoalsHansArp,ConstantinBrancusi,Alberto
Giacometti,HenryMoore, IsamuNoguchi
en anderen.

Doordat hetmuseumvanwege renovatie-
ennieuwbouwactiviteiten tijdelijk gesloten is,
deedzichdeuniekekans vooromhet ‘Woud
vanBeelden’ aaneen internationaal publiek
te tonen.Metdit doel voorogenbesloot het
HessischesLandesmuseumtot een samen-
werkingmethet Institut fürKulturaustausch
inTübingen.Dit instituutwenddezijn jaren-
langeervaringenuitgebreide internationale
netwerk aanomeen reizende tentoonstelling
teorganiseren.DaarbijwerddeDuits-Franse
catalogus zowel naar het Engels vertaald als
naar de talen vande landenwaarde tentoon-
stellingnaartoe reist. Samenmetdedocumen-
taireEinWald der Skulpturen. Sammlung
SimonSpierer, vanMarie-CatherineTheiler
enStéphaneRiethauser,maakt dezepublicatie
de tentoonstelling compleet.

Demanierwaaropdekunstwerken inde
verschillendemuseawordengetoond, is in
alle gevallengebaseerdophunopstelling in

hetmuseum inDarmstadt, die doorSpierer zelf
werdbepaald. Behalvedekansomoriginele
kunstwerken tebekijken, krijgt het publiek
zodoendeookeendieper inzicht in debele-
vingswereld enpersoonlijkheid vandegrote
mecenas enkunstverzamelaar SimonSpierer.
Wanneerhet ‘WoudvanBeelden’ binnen
afzienbare tijdweer terug is in het vernieuwde
HessischesLandesmuseumzal dezehoogwaar-
dige collectie, die in alles het stempel van zijn
samensteller draagt, ongetwijfeldweerhele-
maal op zijn plaats zijn.

HetHessischesLandesmuseum in
Darmstadt enhet Institut fürKulturaustausch
inTübingenbedankenhet bestuur vande
SimonSpierer Stiftungvoorhunmedewerking
aandeze reizende tentoonstelling.

Daarnaast bedankenwij uiteraarddemusea
enanderekunstinstellingendiedezeunieke
verzameling toegankelijkmakenvoorhet
publiek.Wehopenvanhartedat de tentoon-
stelling veel succes zal hebben. JanTeeuwisse
directeurmuseumBeeldenaanZee

SimonSpierer in2004



wordt evenzeerbepaalddoordebeperking in
tijd,mediumen iconografisch thema.Zowel
Spierer als deScholtens kozenvoordeeigen
tijd,warengefascineerddoorhet driedimensio-
nale, ambachtelijk vervaardigdekunstobject
enwildendaarin iets terugherkennenvanhet
menselijkebestaan, vanhetmensbeeld. En
ook inde collectieBeeldenaanZee iswaar-
neembaardat juist diebeperkingendedaarin
besloten tegenstellingendeverzameldrift
heeft geprikkeld tot het zoekennaar de
uiterstegrenzenvandezelfopgelegdekaders.
Kenmerkendvoordezevormvanverzamelen
is dat juist die sterkebeperking tot eenonge-
breideld aantal kunstenaars heeft geleid. Liever
van zoveelmogelijk kunstenaars éénwerk
verzamelen, danvanéénkunstenaar eendeel-
collectie is daarbij het uitgangspunt geweest.
Zowel bij Spierer als bij deScholtensheeft deze
benaderinggeleid tot collecties diehet publiek
bekorendoorhun schijnbare toegankelijkheid,
schoonheid vanuitvoering, endoordemoge-
lijkheid tot vergelijkendiedezebaaierd van
beeldhouwkunst biedt. In dezewoudenvan
beeldendie eerderdehuiskamers vanSpierer
inGénèveenvandeScholtens inBilthoven
hebbenbevolkt.

Spierer heeftmeerdandeScholtensop
degrotenamengeaasdomzijn kleinewoud
teplanten.Onderde42kunstenaars van zijn
collectie schuilt eenopmerkelijk groot aantal
heldenuit degeschiedenis vandemoderne
westersebeeldhouwkunst:metArp,Brancusi,
González enMooreuit degeneraties vanvoor
1900;metArmitage,Bourgeois,Giacometti
enHepworthuit deeerstedecennia vande
twintigste eeuw;metCaro,César enPomodoro
uit het interbellumenCraggenKitouit de

naoorlogseperiode, zonderuitzondering
‘modernisten’ in deklassiekebetekenis van
hetwoord.Toch is er een tiental beeldhouwers
dat inbeide collectiesmet eenwerk is vertegen-
woordigd, onderwieAvramides,Cardenas,
César,Croissant enTurnbull.Alle redenom
dezewerkenuit de collectie vanBeeldenaan
Zee te tonen in combinatiemetde collectie van
SimonSpierer.

De tijdelijke sluiting vanhetHessisches
LandesmuseumboodBeeldenaanZeede
mogelijkheid in tehaken inde internationale
tourneediede collectie Spierer inde afgelopen
jarenheeft gemaakt.NaAthene,Madrid en
Sofia zal Spiererswoudvanbeeldenvan
19 februari tot enmet20 juni a.s.wordenbloot-
gesteld aanhet zeelicht vandeScheveningse
kust.Veel dank zijwij verschuldigd aanhet
HessischesLandesmuseum inDarmstadt, het
Institut fürKulturaustausch teTübingenen
onze tentoonstellingscoördinatorCarl vanLaer.

Dr. J.B.J. Teeuwisse
DirecteurmuseumBeeldenaanZee

vandedenkerDeLaRochefoucauld enzich
identificeerdemet eenevenminonbewolkt
schrijver als SamuelBeckett.

Met zijn vrouwhadSpierer een internatio-
naal georiënteerdekunstcollectie gevormd
maar vanaf de jaren tachtig concentreerdehij
zich volledigopdebeeldhouwkunst enverwis-
seldehij langzamerhandalle schilderijen voor
beelden. Spiererwenstedat zijn collectie in een
museumzoubelandenen stapteopdebeeld-
houwkunst overomdat zo’n verzamelingnu
eenmaal zeldzamerwas.Als verzamelaar legde
hij zich vast ophet klassieke themavande torso
envanuit diebeperkingverzameldehijwerk
vangerenommeerdekunstenaars die zichnu
juist nietwenstenneer te leggenbij de traditio-
neledogma’s vanhunmedium.42Verticale
plastiekenvanevenzoveel kunstenaars telde
de collectie Spierer diedoordenaamgever in
2004werdovergedragenaanhetHessisches
Landesmuseum inDarmstadt. Erwasbelang-
stellinggetoonddoor anderemuseauitDuits-
land, Frankrijk, Italië, Israël enZwitserland
maarSpierer konzichhet beste vinden inhet
aanbodvanDarmstadt. Kort voor zijn overlijden
werdzijn collectie daar voorhet eerst geëxpo-
seerd, volgensde lay-out enonderde titel
– ‘Eenwoudvanbeelden’ –dieSpierer zelf
had aangereikt.Ookde stichters vanmuseum
BeeldenaanZee,TheoenLidaScholten,
bezochten inhet voorjaar van2005deze ten-
toonstelling.

Er bestaangroteovereenkomsten tussen
de collectie vanSimonSpierer endie van
museumBeeldenaanZee.De laatste,met de
doorTheoenLidaScholten tussen1965en1994
gevormdekerncollectie als basis, isweliswaar
veel grotermet zijn bijna1000objecten,maar

Inleiding

De tabaksfabrikant, galeriehouder, kunst-
verzamelaar enmecenasSimonSpierer (1926-
2005)groeideop inhet aristocratischeen
kosmopolitischeTriëst, de voormaligOosten-
rijks-Hongaarse staddie zo indringend is
beschrevendoor ItaloSvevo.Door zijn joodse
afkomstmoest Spierer in1943,16 jaar oud,
uitwijkennaarZwitserland.Zijnmoeder en
zuster blevenachter enwerden later gedepor-
teerdnaarBergen-Belsen.Nadeoorlog zette
Spierer vanuitHamburgde tabaksfirmavan
zijn vader voort.Hij verdeelde zijn tijd tussen
HamburgenGénèvewaarhij in de jaren zestig
met zijn vrouwMarie-Louise Jeanneret een
chiquegalerie voormodernekunst opende,
in1972uitgebreidmet een centrumvoor experi-
mentele kunst inBoissanoaandeLigurische
kustmet ateliers voor jongekunstenaars. Beide
instellingen sloten in1994depoorten toen
Marie-Louiseoverleed.

Spiererwas eendandy indegrote
Europese traditie vanLordBrummell.Hijwerd
steevast vergezelddoor eenkoppel tsaristische
wolfshonden, pendelde tussenHamburgen
Génève in zijn Ferrari Testarossa enomringde
zichmet kunstenaars, verzamelaars en andere
sterrenuit het internationale circuitwaarbij de
Biënnale vanVenetië het vaste trefpuntwerd.
AndyWarhol, die hetCentro di sperimentazione
artistica contemporanea inBoissanoopende,
portretteerdeSpierer temiddenvanzijn
barzois voor zijn grafischeportretgalerij van
dewesterse jetset. Spierer genoot vandie
wereld endeopeningen in zijn galerie, afgeslo-
tenmet een spaghetti au caviar,warenbefaamd.
Tegenoverde societyfiguur stondechter een
mandiegraagdeeenzaamheidopzocht, zich
terugvond inhet pessimistischewereldbeeld



01 KennethArmitage

Pandarus [Version11],ka133 (1964)
Brons
223,0 x105,0 x60,0 cm

02 Hans (Jean)Arp

Idole (1950)
Brons
107,0 x38,0 x24,3 cm

02 Hans (Jean)Arp
Straatsburg1886–1966Basel

JeanArpwas afkomstiguit eenwelgesteld en
artistiekbewust gezin. In1904begonhij zijn
studie aandeÉcoledesArts etMétiers in
Straatsburg. In datzelfde jaar ginghij voorhet
eerst naarParijs. Tussen1905en1907zettehij
zijn studie voort aandeWeimarKunstschule,
onder leidingvanLudwigvonHofmann. In
1908kreeghij eenplaats aandeAcadémie
Julian inParijs.Drie jaar latermaaktehij kennis
metWassilyKandinskyenwashij eenvande
oprichters vandeModernerBund. In1914en
1915werktehij inParijs en raaktehij bevriend
metRobertDelaunay, PabloPicassoen
AmedeoModigliani. Tijdens eenverblijf in
Zürich in1915werdhij lid vanDada. In1922
trouwdehijmet dekunstenares Sophie
Taeuber.Hij ontmoetteEl LissitzkyenKurt
Schwitters inBerlijn enPietMondriaan in
Parijs. In deFransehoofdstaddeedhij enkele
kerenmeemet tentoonstellingenvande
Surrealisten.Begin jarendertigwashij tevens
lid vanAbstraction-Création. In1942 vluchtte
hij naarZwitserland,waar een jaar later zijn
vrouwoverleed.NadeTweedeWereldoorlog
woondeArp inGriekenland, deVerenigde
StatenenMexico, omzich in1959definitief in
Basel te vestigen.Arpontvingdiverseonder-
scheidingenenprijzen, zoals in1954deGrote
Prijs voorBeeldhouwkunst opdeBiënnale van
Venetië enhetDuitseBundesverdienstkreuz.
In1966werdhij in Frankrijk benoemd tot
Chevalier de l’OrdreNational duMérite.

01 KennethArmitage
Leeds1916–2002Londen

Van1934 tot1937 studeerdeKennethArmitage
aandeLeedsSchool ofArt.Daarna schreef
hij zich in aandeSladeSchool of FineArts in
Londen,waarhij zich aanvankelijk liet inspire-
rendoordeEgyptischeenCycladischebeeld-
houwkunst in hetBritishMuseum.Tussen1939
en1945vervuldehij zijnmilitaire dienstplicht.
Het jaar daaropbegonhij als hoofd vande
afdelingbeeldhouwenmet lesgevenaande
BathAcademyofArt inCorsham.Tussen1953
en1970ontvinghij eredoctoratenvandeuniver-
siteiten vanLeeds,Caracas enBoston.Vanaf
1974gaf hij les aandeRoyalCollegeofArt in
Londen.Naast zijnwerk als docent bleef
Armitageookzelf beeldhouwen.Tussen1960
en1963voorzaghij de façadevankasteel
MoutonRothschildbij Bordeauxvan sculp-
turen.Metdieopdracht openbaarde zich zijn
voorkeur voorhetmenselijk silhouet inhout
en steen.Armitageexperimenteerdemet
diverse anderematerialen,waarondergips,
was, klei enhars,maar uiteindelijk kwamhij
tochuit ophet traditionelebrons. Sinds1953
washij lid vandeavant-gardistischeLondon
Group.Hij exposeerdeopbelangrijke inter-
nationale tentoonstellingen.Zijn sculpturen
stondenopdeBiënnale vanVenetië in1955 en
1959enopdocumenta1 en2 inKassel. In1969
werdhij benoemd totCommanderof theOrder
of theBritishEmpire.Armitagebehoort tot de
meest gerenommeerdeBritsebeeldhouwers
vande twintigste eeuw.



03 IoannisAvramidis

GroßerHalbtorso (1958)
Brons
177,5 x37,3 x36,2 cm

04 MaxBill

Fläche inFormeiner Säule (1953/93)
Roestvrijstaal, houten sokkel
140,0 x20,0x20,0 cm

04 MaxBill
Winterthur1908–1994Berlijn

Van1924 tot1927wasMaxBill leerlinggoud-
enzilversmid aandekunstnijverheidsschool
vanZürich.Daarna, van1927 tot1929, studeerde
hij aanhetBauhaus inDessau,waarhij les
kreegvanonder anderen JosefAlbers,Wassily
KandinskyenPaulKlee.Nazijn studiebegon
hij voor zichzelf. Bill bleeknietsminderdan
eenartistiekeduizendpoot.Hijwerkte als
typograaf, ontwerper, architect, schilder, teke-
naar, graficus, beeldhouwer, kunsttheoreticus
en tentoonstellingsmaker. In1936 schreef hij
in een catalogus vaneen tentoonstelling in
hetKunsthaus inZürich voorhet eerst over
‘KonkreterKunst’,waarvanhijzelf eenvan
debelangrijkste voorvechterswerd.Van1951
tot1956washij deeerste rector vandeHoch-
schule fürGestaltung inUlm.Hij speeldeeen
belangrijke rol bij hetmakenvan lesmateriaal
voordezenieuweacademie. In1967werdhij
benoemdals professor aandeHochschule
für bildendeKünste inHamburg.Vanaf1985
washij voorzitter vanhetBauhaus-Archiv in
Berlijn. In zijn beeldhouwwerkborduurdehij
in feite voort ophet constructivismevanhet
Bauhaus en streefdehij een concretiseringna
dieharmonischeproporties totwet verhief.

03 IoannisAvramidis
Batumi (Georgië)1922

IoannisAvramidiswerdgeboren inde
Georgische stadBatumi als zoonvanGriekse
immigranten.Van1937 tot1939 studeerde
hij schilderkunst en tekenenaandekunst-
academie vanzijn geboortestad.Hij stopte
met zijn studie vanwegehet uitbrekenvande
TweedeWereldoorlog.Nadedoodvanzijn
vaderwarenhij endeoverige ledenvanhet
gezingenoodzaakt te remigrerennaarAthene,
maar in1943werdAvramidis als dwangarbeider
naarWenengestuurd.Tussen1945en1949
zettehij zijn schildersopleidingvoort aande
AkademiederBildendenKünste inWenen,
waarhij steedsmeerbelangstelling aandedag
legdevoordebeeldhouwkunst. Tussen1953
en1956 les kreegvandebeeldhouwerFritz
Wotruba.Onderdiens invloedginghij over
vanhet naturalistisch tekenennaarmodel op
het ontwerpenvan constructieve vormen.
Naast traditionelematerialen als brons engips
gebruiktehij graagkunsthars en aluminium.
In1955begonhijmet lesgevenopdeWeense
kunstacademie. In1962exposeerdehij zijn
sculpturen inhetOostenrijksepaviljoenopde
Biënnale vanVenetië.Kort daaropontmoette
hijAlbertoGiacometti. In1966en1967washij
eredoctor vandeKunstacademie inHamburg
eneen jaar laterwerdhij gevraagdomopnieuw
les te komengevenaandeWeense academie.
In1972werdhij geëerdmetdeGroteStaatsprijs
vanOostenrijk.



05 LouiseBourgeois

Pillar (1949)
Brons, beschilderd
164,4 x30,4 x30,4 cm

06 ConstantinBrancusi

L’oiseaudans l’espace (1927)
Brons
184,8 x12,0 x16,5 cm

06 ConstantinBrancusi
Hobita1876–1957Parijs

DevanoorsprongRoemeensebeeldhouwer
ConstantinBrancusi studeerde tussen1895en
1898aandekunstnijverheidsschool inCraoiva
endekunstacademie inBoekarest.Na zijn
militaire dienstplicht ginghij in1904naarParijs
met een studiebeurs voordeAcadémiedes
Beaux-Arts. In1907 leerdehijAugusteRodin
kennenenexposeerdehij zijn eerstebeeld-
houwwerken indeSociétéNationaledes
Beaux-Arts. In zijn strevennaar zuivere vormen
kooshij bij voorkeur voormaterialen als steen,
marmerenhout.Methet beeldDekusuit1908
liet hij het naturalismevoor altijd achter zich.
Hij sloot vriendschapmetAmedeoModigliani,
FernandLéger en anderemodernisten.Tussen
1914en1918maaktehij zijn belangrijkste
werken inhout.Met zijn beeldenuit de serie
Oneindige zuil, begonnen in1918, probeerde
hij degrens tussen architectuur enbeeldhouw-
kunst op teheffen.Tussen1937en1939maakte
hij reizennaar India, Egypte,Nederlandende
VerenigdeStaten. IndeRoemeense stadTârgu
Jiuwerktehij in diezelfde jaren aaneenoorlogs-
monument,waaronderdedertigmeter hoge
Oneindige zuil, als symbool van intellectuele
verhevenheid.Dit ensemble, geïnspireerdop
traditioneleRoemeensekunst enKubisme,
wordt beschouwdals het symbool bij uitstek
vanBrancusi’s humanistische filosofie enhet
hoogtepunt van zijnoeuvre.Geholpendoor
vriendenbracht hij deoorlogsjaren inParijs
door. In1952werdhij Frans staatsburger.Drie
jaar later hieldhetGuggenheimMuseum in
NewYorkeenoverzichtstentoonstelling van
zijnwerk.Brancusiwas eenvande invloed-
rijkstebeeldhouwers vande twintigste eeuw.

05 LouiseBourgeois
Parijs1911

LouiseBourgeois begonzichhalverwegede
jarendertig te interesserenvoor schilderkunst.
Ze starttemet eenkunstopleiding aande
ÉcoleduLouvre inParijs,maar staptedaarna
overopdeÉcoledesBeaux-Arts.Ookwerkte
ze indie tijd inde ateliers vanRogerBissière
enFernandLéger.Haar verhuizingnaarNew
York in1938hadeenblijvende invloedophaar
artistieke leven.Aanvankelijk zette zehaar
schildersopleidingvoort bij VaclavVytlacil,
maar al gauwkreegzebelangstelling voorde
beeldhouwkunst.Naast haarwerk als vrij
kunstenareswas ze actief als docent opde
School ofVisualArts endeUniversity ofNew
York. In1945hadzehaar eerste tentoonstelling
bij degalerie vanBerthaSchaefer inNewYork.
Vanaf1949wijddeze zich volledig aandebeeld-
houwkunst. Zeexperimenteerdemetdiverse
techniekenenmaterialen,waaronderhout,
steen, latex enplastic.Aanvankelijk overheers-
tendemetgeometrischeprecisie gemaakte,
totemachtige zuilenhaaroeuvre. Later ontdekte
zede installatie als uitdrukkingsvorm.Als
publicist schreef zeeengroot aantal artikelen
voorAmerikaansekunsttijdschriften. In1992
decoreerde zehetAmerikaansepaviljoenop
deBiënnale vanVenetië ennamzedeel aan
documenta9 inKassel.Opdocumenta11 in2001
was zij deoudstenog levendeexposant. Twee
jaar eerderwashaarwerkuitgekozenvoorde
openingstentoonstelling indeTurbineHall van
TateModern inLonden.Haar symbolische taal-
gebruik,met een sterkpsychologisch accent,
kenmerkt zichdoordenadrukopvrouwelijke
seksualiteit, feminismeende rivaliteit tussen
de seksen.



07 AugustinCárdenas

Zonder titel (1960-62)
Mahoniehout
156,5 x19,2 x17,2 cm

08 AnthonyCaro

CatalanDouble (1987-1988)
Staal
134,5 x73,5 x30,5 cm

08 AnthonyCaro
NewMalden1924

Van1937 tot1942, terwijl hij nogopde lagere
school zat,werkteAnthonyCaro al in het atelier
vanCharlesWheeler. Tussen1942en1944
studeerdehij TechnischeWetenschappenaan
Christ’sCollege inCambridge,waarnahij tot
1946dienst deedals onderofficier in demarine.
Van1946 tot1952 studeerdehij aandeRoyal
Academy inLonden.Tussen1951 en1953was
hij assistent vanHenryMoore, die samenmet
PabloPicassoenWillemdeKooningvangrote
invloedwasopzijn vroegebronzen. In1953
begonhijmet lesgevenaandeSaintMartin’s
School ofArt in Londen. InNewYork,waar
hij tussen1959en1960verbleefmet eenbeurs
vandeFordFoundation, ontmoettehij onder
anderenkunstcriticusClementGreenberg,
alsookde schildersHelenFrankenthaler en
KennethNolandenbeeldhouwerDavidSmith.
In dezeperiode lietCarode figuratie los, om
zich toe te leggenopabstracte sculpturen in
tweekleurig staal. In1960keerdehij terugnaar
Londen,waarhij begon tewerkenmet stalen
h-,t- en l-balken ingeometrische composities.
Van1963 tot1965gaf hij les aanhetBennington
College indeVerenigdeStaten. In1964en1968
washij betrokkenbij documenta3 en4 inKassel.
Eenoverzichtstentoonstelling vanzijnwerk
werd in1969georganiseerd indeHayward
Gallery inLonden. In1981 richtteCaro inhet
AmerikaansePinePlains deTriangleWorkshop
voorbeeldhouwers en schilders op.Hijwerkt
voornamelijk in hout enmetaal en zet steeds
vaker zijn beeldhouwwerken in eenarchitec-
turale context. Zijnmeest recente, deconstruc-
tivistischewerkgetuigt vanCaro’s bijzondere
vermogenomzichzelf endekunst teblijven
vernieuwen.

07 AugustinCárdenas
Matanzas1927 –2001Parijs

Van1943 tot1949 studeerdeAugustinCárdenas
aandeAcademiadeBellasArtes SanAlejandro
inHavana.Hier hadhij les van JoséSicre en
anderen.Van1953 tot1956washij lid vande
GrupodeOnce. In1955wonhij eenbeurs voor
een studie inParijs.Daar kwamhij in aanraking
methet Surrealisme.Hijwerdbeïnvloeddoor
ConstantinBrancusi en JeanArpen later door
HenryMoore.VanwegezijnAfrikaansewortels
behieldhij altijd eenbandmetprimitievebeeld-
houwkunst enprobeerdehij een synthese te
creëren tussen zijnoorspronkelijke artistieke
visie enhetmodernismedat hij in Europahad
lerenkennen.Dit leidde in1954 tot zijn eerste
totemistischebeeldhouwwerken inhout, gips,
marmerenbrons. In1956hadhij zijn eerste
tentoonstelling indeParijse galerie L’Étoile
scellée.Tussen1963en1981 verbleef hij tijdens
dezomermaanden inCarrara in Italië,waar
veel internationaal bekendebeeldhouwers
woondenenwerkten.Zijn vaderlandCuba
vereerdeCárdenas als eenvandebelangrijkste
beeldhouwers vanhet landenkendehem in
1995deprestigieuzePremioNacional deArtes
Plásticas toe.



09 César (Baldaccini)

Nude laBellede-Mai (1957)
Brons
95,7 x26,8 x33,0 cm

10 MichaelCroissant

Zonder titel (ca.1985)
IJzer
147,5 x44,5 x20,6 cm

10 MichaelCroissant
Landau1928–2002München

MichaelCroissant bezocht van1943 tot1946
deSchuledesDeutschenHandwerks in
Kaiserslautern,waarnahij nog twee jaar lessen
volgdeopeenprivé-academie inMünchen.
Tussen1948en1953 studeerdehij aande
AkademiederbildenenKünste inMünchen
onderToni Stadler. In het jaar van zijn afstude-
ren trouwdehijmet debeeldhouwsterChrista
vonSchnitzler.Van1966 tot1988gaf hij les aan
deStädelschule inFrankfurt amMain.Kort
daarna verhuisdehij terugnaarMünchen.
Vanaf het begin vanzijn artistieke carrière
streefdehij in zijn beeldennaar eenelementair
minimalisme, ietswat zijn leermeester al zag
indekunst vandeoudeGrieken.Croissant
onderzocht de substantiële grenzenvanhet
beeldhouwwerk.Ookvanzijnmeest abstracte
werken is echter steedsdemenselijke figuur
het uitgangspunt geweest. In de loopvanzijn
levenontvinghij een aantal onderscheidingen
eneretitels,waaronder in1963deKunstpreis
vande stadDarmstadt, in1964deFörderpreis
imBereichBildendeKunst der Landeshaupt-
stadtMünchen, in1978deKunstpreis des
LandesRheinland-Pfalz en in1993hetBundes-
verdienstkreuz.

09 César (Baldaccini)
Marseille1921 –1998Parijs

In1935 schreefCésar zich in aandeÉcoledes
Beaux-Arts inMarseille. In1943kreeghij een
plaats aandeÉcoleNationaleSupérieuredes
Beaux-Arts inParijs. Tien jaar later voerdehij
zijn eerstebeeldhouwwerkenuitmet gevonden
materialen. In1959ontstondenzijn eerste
beeldhouwwerkenvangesoldeerd ijzer. Zijn
bekendeCompressions dirigées, kubussenvan
samengedrukte autowrakken,warenhet jaar
daarop te zien indeSalondeMai inParijs. In
navolgingvande ‘ready-mades’ vanMarcel
Duchampbeschouwdehij dezewerken in feite
alswegwerpobjecten. Indiezelfde jarenwas
hij betrokkenbij deoprichtingvandegroep
NouveauxRéalistes. In1967werdenzijn eerste
Expansions in polyethuraanonthuld.Ronddie
tijd kreeghij belangstelling voorprocessen
waarbij kristallenwordenversmolten, diehij
vervolgens toepasteopzijn kunst. In1972
accepteerdehij eendocentschapopdeÉcole
NationaledesBeaux-Arts. Behalvemet zijn
CompressionswerdCésar ookheel bekend
met zijn kolossalePouce, oftewelDuim, en zijn
HommageàEiffel, eenmonumentaal beeld-
houwwerkuit1984van18meter hoog, bestemd
voorhet park vandeFondationCartier in
Parijs.César geldt als eenvandebelangrijkste
vertegenwoordigers vande lyrische abstractie
inFrankrijk.



11 MaxErnst

La femmedemitête (1938)
Brons
184,8 x35,5 x36,0 cm

12 HaraldFernagu

LeFusil demonsieur S (2002)
IJzer, hoornenanderematerialen
177,5 x51,0 x37,6 cm

12 HaraldFernagu
Cherbourg1970

HaraldFernagu, geboren inCherbourg, kreeg
zijn kunstopleiding inde jarennegentig aande
ÉcoleNationaleSupérieuredesBeaux-Arts in
Dijon. In1999 studeerdehij hier af. Een jaar
later hadhij zijn eerste exposities,waarophet
publiek kennis konmakenmet zijn fotografi-
schewerken, sculpturenen installaties. Tot dus-
ver exposeerdehij, zowel solo als opgroeps-
tentoonstellingen, in verschillende steden in
Frankrijk, Spanje enZwitserland.Daarnaast
voerdehij opdrachtenuit voor installaties in
depublieke ruimte vanDijon, Parijs enAutun.
Fernagugebruikt diversematerialenomzijn
beelden temaken,waarinophet eerstegezicht
het speelse element vaakoverheerst.Als
kunstenaar ‘speelt’ hijmet de traditionele
betekenissenen illusionaire kracht vanbeelden.
Zo lijken zijn Jouets qui traînent, oftewelRond-
slingerend speelgoed, bijvoorbeeldbedrieglijke
echte vuurwapens.Terwijl debeschouwer
het beeldbekijkt, verandert de aanvankelijke
onschuld vanhet object plotseling in zijn tegen-
deel.Het roept ongewild enonvermoed ineens
demogelijkheidopvanagressie, gewelden
dood.Opdezeenanderemanierenvertolken
Fernagu’s kunstwerkenbelangrijke sociaal-
politieke thema’s vanonze tijd.

11 MaxErnst
Brühl1891 –1976Parijs

DeDuitse schilder enbeeldhouwerMaxErnst
studeerde tussen1910en1914klassieke talen,
filosofie enpsychologie aandeUniversiteit van
Bonn.Omstreeks1911 sloot hij vriendschapmet
de schilderAugustMacke, diehem in contact
brachtmetDerBlaueReiter.Ookmaaktehij
kennismetRobertDelaunay,Guillaume
Apollinaire en JeanArp. InParijs bezocht hij
regelmatighet atelier vanAugusteRodin.
Nadat hij als dienstplichtigmilitair deEerste
Wereldoorlogmeemaakte, vestigdehij zich in
1918 inKeulen.Tijdens eenbezoek aanPaul
Klee inMünchen in1919knooptehij banden
aanmetdeZwitserseDada-beweging.Kort
daarna stichttehijmetArpeenDada-groep in
Keulen. Indiezelfde jarenexperimenteerdehij
met nieuwe techniekenals frotteren, gratteren
endécalcomanie.OpuitnodigingvanAndré
Bretonexposeerdehij in1921 inParijs enwerd
hij eenvandevoormannenvanhet Surrealisme.
In1930werktehijmet LuisBuñuel enSalvador
Dalí aande filmL’Âged’or. Eind jarendertig
begonhij echter afstand tenemenvanhet
Surrealisme. In1939werdhij als ‘ontaarde
kunstenaar’ geïnterneerd inFrankrijk, om
twee jaar later te vluchtennaar deVerenigde
Staten. In1948verwierf hij deAmerikaanse
nationaliteit.Ondanks zijn prestige inde
VerenigdeStatenkeerdehij in1953 terugnaar
Parijs. In1961werdeenoverzichtstentoon-
stelling vanzijnwerkgeorganiseerd inhet
MuseumofModernArt inNewYork.Als
eenvandebelangrijkstemodernisten van
de twintigste eeuwheeft Ernst veleprijzen
gewonnen. In1972kendedeUniversiteit van
Bonnhemeeneredoctoraat toe.



13 LucioFontana

Stallone (1929)
Brons
89,7 x53,5 x39,8 cm

14 AlbertoGiacometti

Petit buste deDiego sur colonne (1952)
Brons
151,6 x23,0 x21,5 cm

14 AlbertoGiacometti
Borgonovo1901 –1966Zürich

AlbertoGiacometti begon in1919 als leerling-
schilder aandeÉcoledesBeaux-Arts van
Genève, omvervolgensover te stappennaar
debeeldhouwkunstafdelingvandeÉcole
desArts etMétiers in diezelfde stad. In1922
vestigdehij zich inParijs.Daar zettehij zijn
studie voort aandeAcadémiede laGrande
Chaumière, onder leidingvandebekende
beeldhouwerÉmile-AntoineBourdelle. In deze
periodevoltooidehij zijn eerste kubistische
beeldhouwwerken.Hij begon steedsmeer tijd
door tebrengenmetdeSurrealistenen in1930
tradhij opuitnodigingvanAndréBretonen
SalvadorDalí toe tot hunkring.Vanaf1934
distantieerdehij zich echter vandegroep,
omdat hijwilde vasthoudenaandezichtbare
werkelijkheid als uitgangspunt. Tussen1942
en1944wasGiacomettiweer inGenève,maar
direct nadeoorlogkeerdehij terugnaarParijs.
Vanaf datmoment richttehij zichmet zijn
beeldenopdriehoofdthema’s:mannelijke
bustes, silhouettenvanwandelendemanne-
lijke figurenenvrouwelijkenaakten.Dezeer
tengere, draadachtige lichamenwerdenzijn
artistiekehandelsmerk.Van1956 tot1962nam
hij deel aandeBiënnale inWenen,waarhij de
GrotePrijs voorBeeldhouwkunstwon. In1955
wareneroverzichtstentoonstellingenvanzijn
werk indeArtsCouncilGallery inLondenen
hetGuggenheimMuseum inNewYork.
Giacometti geldt als eenvandebelangrijkste
vernieuwers vandebeeldhouwkunst in de
twintigste eeuw.

13 LucioFontana
RosariodeSantaFé1899–1968Comabbia

Als lid vaneen Italiaans immigrantengezin in
Argentinië verhuisdeLucioFontana in1905
naarMilaan, om in1922met zijn familieweer
terug te kerennaarArgentinië.Daar ginghij
werken inhet beeldhouwatelier van zijn vader.
In1928washij echter opnieuw inMilaan.
Tussen1929en1930 studeerdeFontanabeeld-
houwkunst aandeAccademiadi Breraonder
AdolfoWildt.Vier jaar laterwashijmede-
oprichter vandeMilanese sectie vandeParijse
kunstenaarsgroepAbstraction-Création. In
1936publiceerdehij eenmanifest over
Italiaanse abstracte kunst.Ronddiezelfde tijd
leerdehijConstantinBrancusi, JoanMiróen
TristanTzara kennen. In1940begonhijmet
lesgevenaandekunstschool vanAltamira in
BuenosAires. In1946 schreef hij zijnManifesto
Blanco. Fontanapleitte hierin voor een synthese
van schilderkunst, beeldhouwkunst, poëzie en
muziek. In1947keerdehij terugnaarMilaanen
voltooidehij eenontwerpvoor eendeur vande
Milanesekathedraal.Hoewel hij er deeerste
prijsmeewon,werd zijnontwerpnooit uitge-
voerd. In datzelfde jaar begonhijmet hetmaken
vanzijnBuchi (Gaten) envanaf1949met zijn
Pietri (Stenen). Pas echt bekendwerdhijmet
zijnTagli (Sneden), gemaakt tussen1952en
1958.Al dezewerkennoemdehijConcetto
spaziale, oftewelRuimtelijk ontwerp. In1959
namhij deel aandocumenta2 en in1968aan
documenta4 inKassel.



15 JulioGonzález

Daphné (1937)
Brons
139,5 x71,5 x31,5 cm

16 BarbaraHepworth

Shaft andCircle (1972)
Brons
122,5 x47,2 x30,4 cm

16 BarbaraHepworth
Wakefield1903–1975St. Ives

In1919kreegBarbaraHepwortheen studie-
beurs voordeLeedsSchool ofArt,waarook
HenryMoore studeerde,metwie zevriend-
schap sloot. In1921 kreegzeeen tweede studie-
beurs, ditmaal voorhetRoyalCollegeofArt in
Londen.Kort daarna, in1925, boodhetRoyal
Collegehaar een studieverblijf aan vaneen
jaar in Italië.Daar trouwdezemetdeEngelse
beeldhouwer JohnSkeaping. In1926keerden
Hepworthenhaarman terugnaar Londen.
In1928exposeerde zevoordeeerste keerhaar
figuratievebeeldhouwwerken indeBeaux
ArtsGallery inLonden. In1931werdhet beeld
Doorboorde vorm, haar eerste volledig abstracte
sculptuur, onthuld. In datzelfde jaarwerd ze lid
vandeSevenandFiveSociety, eenkringvan
abstractwerkendekunstenaars.Hier ontmoette
zede tekenaar en schilderBenNicholson.Ze
scheiddevanSkeaping, omeenaantal jaren
latermetNicholson te trouwen.Tussen1932
en1933 verbleef ze regelmatig inFrankrijk
enkwamze in contactmetonder anderen
ConstantinBrancusi,GeorgesBraque, Pablo
PicassoenSophieTaeuber-Arp. In1933werd
ze lid vandeFransekunstenaarsgroep
Abstraction-Création.Haar concept vande
doorboordevormvernieuwdeze in1938door
snaren te spannen inhet houtenbeeldhouw-
werk.Het jaar daaropverhuisde zenaar St. Ives
inCornwall. In1957, toenze al een aantal jaren
wasgescheidenvanNicholson, voltooide ze
haar eerstebronzen creaties.Als eenvande
belangrijksteBritse kunstenaars vande twintig-
ste eeuwnamHepworthdeel aanvelepresti-
gieuze tentoonstellingen, zoals documenta1
en2 inKassel in1955 en1959, deBiënnale van
Venetië in1950endeBiënnale vanSãoPaulo
in1959.

15 JulioGonzález
Barcelona1876–1942Parijs

JulioGonzálezontving zijn eerste kunstonder-
wijs als leerling-zilversmid in zijn vaders atelier
inBarcelona,waarhij tot1900bleefwerken.
Indat jaar verhuisdehij naarParijs.Hij sloot
vriendschapmetonder anderenPabloPicasso,
GeorgesBraqueenConstantinBrancusi.
Vanaf1908maaktehij onderde invloedvan
hetKubisme talrijke tekeningen, schilderijen,
objectenenbeeldhouwwerken.Tussen1927
en1932 legdehij zich toeophetmakenvan
sculpturenvanmetalenplaten.Na1931 onder-
hieldhij contactenmetdeSurrealistenen
exposeerdehij samenmethen indeSalondes
Sur-Indépendants. In1932werdhij lid vande
kunstenaarsgroepCercle etCarré.Vijf jaar
later vertegenwoordigdehij Spanjeopde
Wereldtentoonstelling inParijsmet zijn grote
beeldhouwwerkLaMontserrat.HetMuseum
ofModernArt inNewYorknodigdehemuit
voorde spraakmakende tentoonstelling
‘CubismandAbstractArt’.Omstreeks1939
begonhij een serie sculpturenonderde titel
Hommecactus. In1941beelddehij in eenandere
serie deverschrikkingenvandeoorloguit.Met
zijn constructivistischemanier vanwerken is
González een invloedrijke inspirator geweest
voormetnameAmerikaanseenBritsebeeld-
houwers vanna1945.



17 SébastienKito

Zonder titel
[SérieCharnièretotem] (2001)
Staal
200,0x22,0 x10,5 cm

18 Baltasar Lobo

Face au vent (1977)
Brons
197,2 x60,3 x35,0 cm

18 Baltasar Lobo
1910– CerecinosdeCampos–1993

Als zoonvaneen timmermanbezocht
Baltasar Lobo in1921 deEscuelaCervantes de
Benavente,waarhij gipsenmallen leerde
maken.Van1922 tot1927werktehij als leerling-
houtsnijder in eenatelier voor religieuzekunst
inValladolid. ’sAvonds volgdehij lessen aan
deEsculeadeArtes yOficios indiezelfde stad.
Dankzij eenbeurs konhij zich in1927 inschrijven
aandeEscuela deBellasArtes deSanFernando
inMadrid.Driemaanden later verliet hij de
school echter alweer.Aanhet begin vanzijn
loopbaanverdiendehij dekost alsmaker van
grafstenen.Hij ging regelmatignaar het archeo-
logischmuseum inMadridomdeprimitieve
Iberischekunst tebewonderen. In1928bezocht
hij een tentoonstelling vanmodernekunst in
Madrid,waarhij dekunst van zijn landgenoten
PabloPicasso, JoanMiróenSalvadorDalí zag.
Zijnmilitaire diensttijd bracht hem in1936naar
Parijs, dat zijn nieuwewoonplaats zouworden.
Hij sloot er vriendschapmetonder anderen
PicassoenHenri Laurens. InParijs kwamLobo
tot volledige artistiekeontplooiing. Samenmet
deGrieksemythologie vormdehet vrouwelijk
naakt zijn belangrijkstebronvan inspiratie. In
zijn sculpturen zocht hij naar de zuivere vorm,
zoals ookConstantinBrancusi en JeanArpdat
deden.Teruggetrokken in zijn atelier concen-
treerdehij zichopzijnwerk.Hij schuwdehet
openbare leven.Tijdens zijn levenwerderdan
ookgeenenkeleoverzichtstentoonstelling aan
hetwerk vanLobogewijd.

17 SébastienKito
Parijs1963

BeeldhouwerSébastienKito is de zoonvan
AkiraKito, eenbekende Japansekunstenaar, die
in1945naarParijs kwamenzich indekringen
vanCobrabewoog. In1985begonSébastien
zijn studie aandeÉcoledesBeaux-Arts in
Parijs.Daarnaastwerktehij in het atelier van
deBelgischeCobra-schilderPierreAlechinsky.
In1983werdKito assistent vanRaymondHains,
eenbeeldhouwerdie zichhad aangesloten
bij hetNouveauRéalisme. In zijn eigenwerk
stondKitoonder invloedvanonder anderen
deZwitserse kunstenaar JeanTinguely. Toch
zocht hij vooral zijn eigenoplossingen, aan-
vankelijk in de schilderkunst en later in de
beeldhouwkunst.1988washet jaar vanKito’s
eerstegrote succesmetde tentoonstelling in
Parijs van zijnParaventilateurs. In de jaren
negentigmaaktehij zijn zogehetenExtragons.
Dit zijn grotemobiles diemet scharnieren aan
elkaar zittenenquavormwelwat doendenken
aanprimitieve totems.Alsmateriaal gebruikt
hij behalvemetaal ookglas, vaak inheldere,
primaire kleuren.Momenteel experimenteert
hijmet allerlei plastischevormen, gebaseerd
opde ‘poétiquede l’antimatière’ van schrijver
PatriceBollon.Geheel conformdeOosterse
traditie zijn ‘eeuwigheid’ en ‘universaliteit’
terug-kerende thema’s in zijnwerk.Kito is in
zijn sculpturenvoortdurendopzoeknaar
maximale eenvoudenhelderheid.



19 AndréMasson

Arbre-femme [Femme luminaire] (1973)
Brons, spiegel, glas, lamp
125,5 x61,3 x37,5 cm

20 FaustoMelotti

Labarca (1966)
Koper,messing
266,5 x115,0 x67,0 cm

20 FaustoMelotti
Rovereto1901 –1986Milaan

In1918begonFaustoMelotti aaneen studie
Natuur- enWiskundeaandeUniversiteit van
Pisa. In1920zettehij dezevoort aandeafdeling
IndustriëleTechniek vandePolitecnico in
Milaan.Zijnontmoetingenmet kunstenaars
alsGinoPollini enLucianoBaldessari, beiden
architect, enFortunatoDepero, futuristisch
schilder,maaktengrote indrukophem.Nadat
hij in1924 afstudeerde als elektrotechnicus
besloot hij zelf kunstenaar teworden. In1928
schreef hij zich in aandeAccademiadi Brera
inMilaanenvolgdehij beeldhouwlessenbij
AdolfoWildt. In1931 gafBaldessari hemde
opdracht voor een fonteinmet reliëffiguren
voordeCrajaBar inMilaan, diewordt
beschouwdals het eerste voorbeeld van ratio-
nalisme inde Italiaanse architectuur. In1934
maakteMelotti samenmetonder anderen
LucianoFontanaenMauroReggiani deel uit
vandeMilanese afdelingvanAbstraction-
Création, eenkunstenaarsgroeperinguit Parijs.
Melotti hadveel succesmet zijnwerk.Vanaf
1948washij systematisch vertegenwoordigd
opdeBiënnale vanVenetië. In1955werktehij
nauwsamenmetde architectGioPonti en
voltooidehij enkelebelangrijkebeeldhouw-
werkenvoorMilaan,Rome,Boekarest en
Teheran.Zijnbronzendraadsculpturenuit de
tweedehelft vande jaren zestig luiddeneen
nieuwe fase in zijn carrière in. In1976werdeen
overzichtsexpositie van zijnwerkgeorgani-
seerd inParmaen in1986eerdedeBiënnale
vanVenetië hem,opdedagvanzijn dood,met
een tentoonstelling.Melotti ontvingdiverse
onderscheidingenengeldt als eenvande
pioniers vande constructivistischeengeome-
trische abstractie in Italië.

19 AndréMasson
Balagny-sur-Oise1896–1987Parijs

AndréMassonontving zijn eerste kunstlessen
vanaf1907 aandeAcadémiedesBeaux-Arts
inBrussel.Van1912 tot1914 volgdehij boven-
dieneen cursus fresco-schilderen inParijs.
GedurendedeEersteWereldoorlogdiende
hij in deFranse infanterie.Hij raakte ernstig
gewondenbracht enige tijd door in een rust-
huis voor soldaten. In1920washijweer inParijs.
In1924kwamhij in contactmetDanielHenry
Kahnweiler, een invloedrijke kunsthandelaar,
die hemgeldgaf voor een tentoonstelling.
Ookontmoettehij deSurrealisten rondAndré
Breton, bijwiehij zich aansloot.Door een
verschil van inzicht distantieerdehij zich later
enigszins vandezegroep.Hetwerk vanMasson
bestaat voornamelijk uit schilderijenen teke-
ningen.Hoewel hij in1927, tijdens zijn surrealis-
tischeperiode, in navolgingvanMaxErnstwas
begonnenmetbeeldhouwen, voeldehij zich
inwezenniet verbondenmetdiediscipline.
Naeenechtscheidingverhuisdehij in1934naar
Catalonië enwerktedaar volledig afgesneden
vandekunstwereld.Tochkeerdehij in1937
terugnaarParijs, omniet veel later tegaan
emigrerennaar deVerenigdeStaten. InNew
PrestonwarendebeeldhouwerAlexander
Calder en schilderArshileGorky zijn buren.
NadeTweedeWereldoorloggingMasson
weer inFrankrijkwonen. In1955 en1964nam
hij deel aandocumenta1 en3 inKassel. In1964
werdenoverzichtstentoonstellingenvanzijn
werkgeorganiseerd indeAkademieder
Künste inBerlijn enhet StedelijkMuseum in
Amsterdam.Opzijn tachtigste verjaardagbracht
hetMuseumofModernArt inNewYorkhem
huldemet een tentoonstelling.



21 HenryMoore

ThreeQuarter Figure: Lines (1980)
Brons
82,5 x31,5 x25,5 cm

22 IsamuNoguchi

Messenger (1972)
Roestvrijstaal
199,6 x56,0x40,0 cm

22 IsamuNoguchi
LosAngeles1904–1988NewYork

IsamuNoguchi’s artistiekeontwikkeling
werd sterkbeïnvloeddoorde tweeculturen
die inhemsamenkwamen:deAmerikaanse
ende Japanse.Met een studiebeurs vanhet
GuggenheimMemorial Fundginghij in1927
naarParijs,waar hij kennismaaktemet
ConstantinBrancusi endiensmodernistische
sculpturen. In1930verbleef hij voor langere
tijd inPeking,waarhij de inkttekeningen
bestudeerdevandeChinesekunstenaarChi
Pai Shi.Na zijn terugkeer indeVerenigde
Statenwaagdehij zich voorhet eerst aan
grotebeeldhouwwerken.Zomaaktehij chassis
(fontein) voorhet fabrieksgebouwvanFord
eneen reliëf voordehoofdingangvanhet
RockefellerCenter inNewYork. In1949
reisdehij naarEngeland, Italië,Griekenland,
Egypteen India. In1950ginghij naar Japan,
zijn tweedevaderland,waarhemeenwarm
welkomwachtte enhij deopdracht kreegvoor
eenmonument voorde slachtoffers vande
atoombomopHiroshima, dat echter nooit
werdgerealiseerd.Zijn papierenakari-lampen
werdendaarentegen inheel dewereld ver-
kocht, zelfs tot opdedagvanvandaag. Later
in zijn carrièrewaagdeNoguchi zich aande
landschaparchitectuur,waarbij hij zijn sculp-
turenmethunomgeving integreerde. Inde
jaren zestig reisdehij onafgebrokendoor
EuropaendeVerenigdeStaten.Noguchi
combineerde in zijn sculptureneenOosterse
vormentaalmet constructivistischeelementen.
Behalvemet zijn Ford-fonteinwerdhij ook
bekendmet zijn fonteinenvoorExpo70 in
OsakaenhetPhilipA.Hart Plaza inDetroit.

21 HenryMoore
Castleford1898–1986MuchHadham

Van1919 tot1921 studeerdeHenryMoore, zoon
vaneenmijnwerker, aandeLeedsSchool of
Art,waarBarbaraHepwortheenvanzijnmede-
studentenwas.Nazijnopleidingkreeghij een
beurs voorhetRoyalCollegeofArts in Londen.
In1923ginghij naarParijs.Hier zaghij voorhet
eerst de schilderijen vanPaulCézanneende
beeldhouwwerkenvanAugusteRodin. In1925
ontvinghij een reisbeurs voor Italië.Van1926
tot1939doceerdehij aanhetRoyalCollegeof
Art endeChelseaSchool ofArt in Londen.Zijn
eerste solotentoonstelling vond in1928plaats
in deWarrenGallery indiezelfde stad. In1930
werdMoore lid vandeavant-gardistische
SevenandFiveSociety.Hij kreegbelangstelling
voornatuurwetenschapenditwas, net als
zijn bezoek aanprehistorischegrotten inde
Pyreneeën, vangrote invloedopzijn kunst. In
1933 sloot hij zich aanbij degroepUnitOne.
SamenmetSalvadorDalí, JeanArpen JoanMiró
namhij deel aande internationale tentoon-
stelling vanSurrealisten inLonden in1936.
Tegelijkertijd exposeerdehij in eenLondense
galeriemetNaumGabo.Ronddeze tijd leerde
hij ookConstantinBrancusi kennen.Moore
behoort tot de succesvolstebeeldhouwers van
de twintigste eeuw.Al in1946werdeenover-
zichtstentoonstelling vanzijnwerkgehouden
inhetMuseumofModernArt inNewYork.
In1948en1953werdhij onderscheidenmet
ereprijzenopdebiënnales vanVenetië enSão
Paulo.Tussen1955en1977namhij deel aandrie
edities vandedocumenta inKassel en in1963
werdhij lid gemaakt vanBritseOrderofMerit.
In1972waseenoverzichtstentoonstelling in
Florence, de stad vanMichelangelo, deultieme
bekroningvanzijn carrière.



23 MartaPan

Moebius étiré (1992)
Roestvrijstaal
114,7 x25,0 x25,0 cm

24 AliciaPenalba

Grande liturgie végétale (1959)
Brons
119,2 x14,2 x14,5 cm

24 AliciaPenalba
SanPedro1913 –1982Parijs

Deartistieke loopbaanvanAlicia Penalba
starttebegin jarendertigmet eenkunstoplei-
ding aandeEscuela Superior deBellasArtes
inBuenosAires. In1948ontving zeeenbeurs
vandeFranse regering,waardoor zenaarParijs
konverhuizenomverder te studeren aande
ÉcoleNationaleSupérieuredesBeaux-Arts.
Een jaar later ging zeoveropdebeeldhouw-
kunst enwerdze leerling vanOssipZadkine
aandeAcadémiede laGrandeChaumière.Haar
grote voorbeelden indie tijdwaren JeanArp,
ConstantinBrancusi enAlbertoGiacometti.
Aanhet begin vande jarenvijftig exposeerde
zehaarorganische sculpturenopverschillende
groepstentoonstellingen. In1957hadPenalba
haar eerste solotentoonstelling indeGalerie
duDragon inParijs. Pas toenbegonvoorhaar
het echte succes. In1959en1964namzij deel
aandocumenta2 en3 inKassel. In de jaren zestig
verbleef ze vaak voor langere tijd inPietrasanta
in Italië, hoewel zehaarParijse atelier niet
opgaf.Debeeldhouwkunst bleef haar voor-
naamstediscipline,maar zemaakteookvazen
enwandkleden.Vanaf de jaren zeventig experi-
menteerde zemetdeesthetischeeffectenvan
brons, staal, glas, cement, terracotta en andere
materialen, die ze vervolgens vooral toepaste
inbeeldenvoordeopenbare ruimte. Penalba
heeft haar organischevormentaal nooit hele-
maal losgelaten.Vooral fossielenblevenhaar
tot ophet laatst inspireren.

23 MartaPan
Boedapest1923 –2008Parijs

Van1939 tot1943 studeerdeMartaPan schilder-
enbeeldhouwkunst aaneenprivé-academie
inBoedapest. In1947verhuisde zenaarParijs
en studeerde zekort aandeÉcoleNationale
SupérieuredesBeaux-Arts. In1952 trouwdeze
metde architectAndréWogenscky, een collega
vanLeCorbusier.Debeeldenuit het eindvan
de jarenveertigwordengekenmerkt door een
esthetiekdieorganischennatuurlijk is.Haar
belangrijkstemotiefwasde schelp, die ze
beschouwdeals deperfecte vorm.Hetbeweeg-
barehoutenbeeldLeTeckuit1956 inspireerde
deFranse choreograafMauriceBéjart tot het
makenvaneenballetmet dezelfdenaam.Ook
indedaaropvolgende jarenbleefPanbuiten
de traditionele kaderswerken.Zodeedze
verschillende samenwerkingsprojectenmet
architecten, theaterregisseurs en stedenbouw-
kundigen. In1960voltooide zehaar bekende
drijvende sculptuur voordevijver inhet beel-
denpark vanhetKröller-MöllerMuseum in
Otterlo.Metname inFrankrijk en Japanont-
wierp zij beeldhouwwerkenvoorde stedelijke
omgeving.Haar kunst is te zien indeopenbare
ruimte vanplaatsen alsOsaka,Tokio, Lyonen
Grenoble. Pan streefdenaar eenverfijnde,
geometrisch simpele vorm,waarmeezewilde
doordringen tot deessentie vanhaaronder-
werpen.



25 JeanLouisPerrot

Reach (1998)
IJzer
334,0 x50,0x50,0 cm

26 HerbertPeters

GroßeStehende (1975)
Brons
166,0x27,0 x20,0 cm

26 HerbertPeters
Ragnit1925 –2006München

In1938kwamHerbert Peters debeeldhouwer
AdamWinter tegen inMainz, diehemuitno-
digde in zijn atelier te komenwerken. In1941
en1942volgdePeters eenopleiding tot steen-
houwer inStettin.Direct na afloopvande
TweedeWereldoorlogkeerdehij terugnaar
het atelier vanWinter.Van1949 tot1955 ver-
volgdehijmet eenbeurs vandeDeutsche
Studienstiftungzijnopleidingbij Toni Stadler
aandeAkademiederbildenenKünste in
München. In1963en1964kreeghij opnieuw
eenbeurs, ditmaal om tegaan studeren aande
DeutscheAkademieVillaMassimo inRome. In
1967volgdezijn eerste expositie in degalerie
vanGüntherFranke inMünchen.Twee jaar
latermaaktehij eengrafzuil ter nagedachtenis
vandeverwoeste synagoge indie stad.Met
MichaelCroissant en anderenmaaktehij deel
uit vandeNeueGruppe inMünchen, eengroep
beeldhouwersdieweliswaaropen stonden
voor abstractie,maar tegelijkertijdwildenvast-
houdenaandeherkenbaarheid vandemense-
lijke figuur. Peters ontvingverscheideneprijzen
enonderscheidingen, zoals in1970en1995de
Kunstpreis vande stadMünchenen in1999de
LovisCorinthPrijs. In2005werd inhetKunst-
forumOstdeutscheGalerie inRegensburgeen
retrospectieve tentoonstelling vanPeters’werk
gehouden ter ere vanzijn tachtigste verjaardag.

25 JeanLouisPerrot
Genève1953

Van1973 tot1976 studeerdedeZwitserse
beeldhouwer JeanLouis Perrot aandeÉcole
NationaleSupérieuredesBeaux-arts inParijs,
waarEtienneMartin zijn belangrijkste leraar
was, endaarnanogeens vier jaar aandeÉcole
SupérieuredesArtsVisuels in zijn geboorte-
stadGenève. In1982behaaldehij hier zijn
onderwijsdiplomavoordekunstvakken.
Naast zijnwerk als docent aanverschillende
kunstinstellingen is hij tevens actief in eenaan-
tal belangrijkeorganisaties ophet gebiedvan
debeeldendekunst,waaronderdeZwitserse
kunstenaarsfederatievisarte. Als autonoom
kunstenaarmaakt hij architecturalebeeldhouw-
werken,waarinhij tegenstellingenprobeert
op teheffendoorhet zoekennaar evenwicht.
Zogebruikt hij naast elkaar zowel kwetsbare
als robuustematerialen, plantaardige zowel
als industriële vormenenbehalve ruweook
gladdeoppervlakken.De tegenstellingen
boeienhem.Zecreëreneen spanning inde
sculpturen, die voordekunstenaar echterwel
beheersbaarmoetblijven. Perrot exposeert
zijnwerk voornamelijk inGenèveenParijs.
Ookmaaktehij beeldhouwwerkenvoorde
openbare ruimte vanenkele steden in
Zwitserland.



27 ArnaldoPomodoro

Asta cielare vi (1999)
Brons
244,8 x40,5 x35,5 cm

28 LaurentdePury

Zonder titel (2004)
Hout
241,5 x54,7 x42,8 cm

28 LaurentdePury
Ebolowa1958

De inKameroengeborenbeeldhouwerLaurent
dePurykreegzijnopleiding aandeÉcole
Supérieured’ArtVisuel inGenève,waarhij van
1986 tot1990als student stond ingeschreven.
Hout is hetmateriaal dat hij hetmeest gebruikt,
wat gezienhet organischekarakter van zijn
kunst geenverwonderinghoeft tewekken.
Zijnbeeldhouwkunstig idioom is rechtstreeks
ontleendaanvormenrijkdomvandenatuur:
boomtakken, strohalmen, bloemstelen,wortel-
stelsels, peulenenzovoort. Tegelijkertijd neemt
dekunstenaarmet zijnwerkookafstandvande
natuur, bijvoorbeelddoordeverhoudingen te
veranderen.Opdiemanier creëert hij nieuwe
verbanden, die soms in tegenspraak zijnmet
deoorspronkelijke functie van zijnmotieven.
Erontstaat een sfeer vanvervreemding. Sinds
1994deedhijmeeaaneengroot aantal natio-
nale en internationale tentoonstellingen, in
onder andereParijs,Genève, Lausanneen
Lissabon.Doorde inzet vanGalerieRosa
Turetsky inGenèveexposeerdeDePurymet
ingangvan1999opvier achtereenvolgende
edities vanArtBruxelles.Naast zijn autonome
beeldhouwwerken inhout neemthij ook
opdrachten aanvoor installaties en sculpturen
indeopenbare ruimte. Eenvoorbeeld vandat
laatste is hetwerkdat hij tussen1997en1998
maakte voorhet forumvanhetPalais Beaulieu
inLausanne.DePurywonondermeerde
tweedeprijs ophetConcours pour laMaternité
in1997 inGenèveendeeersteprijs vandeÉcole
de la Léchère inhet FranseBulle in2000.

27 ArnaldoPomodoro
Morciano1926

ArnaldoPomodoro is debroer vanGiò
Pomodoro, die eveneens eenbekendebeeld-
houwerwas. In de jarenvijftigwerkteArnaldo
voornamelijk als ontwerper van theaterdecors,
maar hij gaf dit vakopvoor eenopleiding tot
zilversmid. In1954verhuisdehij naarMilaanom
tegaanbeeldhouwen.Naeen jaar hadhij hier
zijn eerste tentoonstelling. In1956namhij deel
aandeBiënnale vanVenetië en sloot hij vriend-
schapmetAlbertoGiacometti. In1957washij
medeondertekenaar vanhetManifestoAgainst
Style.Na zijn deelname in1959aandocumenta2
inKassel verbleef hij enige tijd indeVerenigde
Staten.Vanaf de jaren zestig vervaardigde
Pomodorogeometrische sculpturenvanmetaal,
vaak indevormvaneenbol,waarvanhet opper-
vlak is opengewerkt omeenbinnenkant te laten
ziendie lijkt opgebouwduit allerlei technische
onderdelen.Daarmeepastehij in feite de infor-
meleprincipes van schilders als EmilioVedova
enAlbertoBurri toeopdebeeldhouwkunst. In
1963maaktePomodoroeen reis naarBrazilië.
Hij exposeerde zijnwerkopdeBiënnale van
SãoPauloenwondeeersteprijs voorbeeld-
houwkunst. In1964viel hemdezelfdeeer ten
deel opdeBiënnale vanVenetië. In1969werd
eengrote tentoonstelling aanPomodoro
gewijd inMuseumBoijmansVanBeuningen
inRotterdam. Inde jarendaarna voltooidehij
ondermeer eenaantal buitenbeeldenvoor
NewYorkenMilaan.



29 MauroReggiani

OhneTitel
Brons
116,2 x63,5 x65,0 cm

30 GermaineRichier

La forêt (1946)
Brons
117,3 x28,5 x29,5 cm

30 GermaineRichier
Grans1902–1959Montpellier

GermaineRichier genoot tijdenshaar relatief
korte leveneengrote reputatie alsmodernis-
tischbeeldhouwer.Zekreeghaaropleidingvan
1921 tot1926aandeÉcoledesBeaux-Arts in
Montpellier. In1925 verhuisde zenaarParijs, om
het jaar daarop leerling tewordenvanÉmile-
AntoineBourdelle.HaarbeeldMéditerranée
werdopdeWereldtentoonstelling inParijs in
1937gepresenteerdenkreegvande juryprompt
eenmedaille. TijdensdeTweedeWereldoorlog
weekRichier uit naarZürich.Daar kwamze
onder invloedvanAlbertoGiacometti, vanwie
zedekarakteristieke silhouettenenhetwerken
met ruwematerialenovernam.Richier viel op
methaar curieuzehybridewezens, deelsmens
endeels dier of zelfs plant. Ze incorporeerde
ook letterlijkwortels, takkenen touwen inhaar
sculpturen.Ze stondopenvoorhet Surrealisme,
maarwildenet alsGiacomettiwel blijvenuit-
gaanvandezichtbarewerkelijkheid. Beweging,
veranderingendestructie zijn de terugkerende
thema’s inhaarwerk.Nadeoorlogdeedzij
vanaf1948 regelmatigmeeaandeBiënnale van
Venetië. In1950veroorzaaktehaarChristus-
beeld voordekerk inAssyeenheftigepolemiek
in intellectuele kringen,maar kreegzeook
waardering indevormvandePrijs voorde
Beeldhouwkunst opdeBiënnale vanSãoPaulo.
In1959, het jaar vanhaar dood,washaarwerk te
zienopdocumenta2 inKassel.Opdocumenta3
in1964wasdit opnieuwhet geval. Een jaar later
werd ze in eigen landherdachtmet eenover-
zichtstentoonstelling inhetMuséeNational
d’ArtModerne inParijs.

29 MauroReggiani
Modena1897–1980Milaan

MauroReggiani kreegzijn eerste kunstonder-
wijs tussen1914en1920aanhetRegio Istituto
di BelleArti inModena.Van1920 tot1922
knooptehij hier nogeenvervolgstudie aan
vast aandeAccademiadi BelleArti in Florence.
In1924verhuisdeReggiani naarMilaan,waar
hij in contact kwammetdekunstenaarskring
rondPieroMarussig enAchille Funi. In1926
bestudeerdehij inParijs de schilderijen van
PaulCézanne,waarvanhij sommige thema’s
in zijn eigenwerk zouherhalen. In1929nam
hij deel aande tweede tentoonstelling vande
Novecento Italiano inMilaan.Hierwerden
werkenvan Italiaansekunstenaars geëxposeerd
uit de abstract-constructivistische richting.
Tijdens eenvolgende reis naarParijs leerdehij
hetwerkkennenvan JeanArpendat vande
kunstenaars vanDeStijl, zoals PietMondriaan
enTheovanDoesburg.Beide invloedenmani-
festeerdenzichooknuweer in zijn esthetische
concepten. In1934washij eenvande samen-
stellers vanhetManifestoDichiarazionedel
Espositori. Een jaar later aanvaardehij een
functie aandeAccademiadi BelleArti inBrera.
HijwerktenauwsamenmetAbstraction-
Création,eengroepmodernistenuit Parijs, en
toondezichenthousiast over debiomorfische
sculpturenvanEnricoPrampolinis. Reggiani
moet gezienwordenals eenvandepioniers
vandeabstractebeeldhouwkunst in Italië.



31 VeraRöhm

Ergänzung (2000)
Iepenhout, plexiglas
97,3 x23,8 x23,8 cm

32 BrunoRomeda

Colonna (1997)pa ii
Brons
260,5 x23,7 x23,7 cm

32 BrunoRomeda
Brescia1933

Al in eenvroeg stadium toondede Italiaanse
beeldhouwerBrunoRomeda in zijn sculpturen
grotebelangstelling voor elementairegeome-
trischevormenals de cirkel, de rechthoeken
dedriehoek, die inmiddels nietmeer zijnweg
tedenkenuit zijn oeuvre.Hij gebruikt deze
geometrischevormenopzichzelf of door ze
met elkaar te combineren.Door somsalleen
metdeopen contourenvaneenvorm te
werken,waar je dusdoorheenkunt kijken,
neemthij ookdeomringendeomgevingop in
het kunstwerk.OmgekeerdmakenRomeda’s
cirkels, rechthoekenendriehoekenookweer
deel uit vandeomgeving.Hij is zich vandie
twee-eenheid tussenobject enomgeving altijd
bewust.Romeda, die afwisselend in Italië en
deVerenigdeStatenwerkt, is niet uitsluitend
geïnteresseerd indevormenals zodanig,maar
besteedt bijvoorbeeldookveel aandacht aan
materiaal enpatina.Aanzijnbronzenbeelden
ligtmeestal eenhoutenmodel tengrondslag.
BehalvebeeldenmaaktRomeda tevens
collages,waarinhij dezelfde fascinatie voor
geometrie enmaterialen aandedag legt.

31 VeraRöhm
Landsberg1943

VeraRöhmstudeerdevan1961 tot1967 aande
AcadémieCharpentier inParijs en aandeÉcole
Cantonaled’Art in Lausanne. In1968 reisde ze
naarNewYork,NewMexicoenCalifornië. Een
jaar later exposeerde zehaar eerste sculpturen.
Haarwerkkenmerkt zichondermeerdoor zijn
grotediversiteit enhet verrassendemateriaal-
gebruik.Vanaf1972 combineerde zehout,
metaal en steenmetplexiglas.Ookbegonze in
die tijdmet fotografie tewerken. In1983 legde
ze zich in tekeningen, reliëfs, sculpturenen
installaties toeopde thema’s tijd enbeweging.
Inhetzelfde jaarmaakte ze schetsenvoorhet
decor vanhet toneelstukLanuit juste avant les
forêtsvandeFranse schrijverBernard-Marie
Koltès, datwerdopgevoerd tijdenshetTheater-
festival vanMünchen. In1989maakte zeeen
installatie vannegenbij elkaar horendegraf-
zuilen voor een choreografischwerk van
GerhardBohner, getiteld Im (goldenen)Schnitt.
Vanmeer recentedatum is dekleureninstallatie
L’Évolution de l’ombre, gemaakt in2000.Röhm
heeft enkeleprestigieuzeonderscheidingen
ontvangen,waaronder in1997deWilhelmLoth
Preis vande stadDarmstadt.



33 Daniel Spoerri

La licorne (1991)
Brons
239,0 x55,0 x25,0 cm

34 RichardStankiewicz

Zonder titel (1955)
IJzer
116,6 x84,0x33,0 cm

34 RichardStankiewicz
Philadelphia1922 –1983NewYork

Van1936 tot1940volgdeRichardStankiewicz
eenopleiding aandeTechnicalHighSchool in
Detroit. Tussen1941 en1947werktehij voorhet
usNavySignalsCorps. In die jarenontstonden
zijn eerste kunstwerken,waaronderbehalve
schilderijenook sculpturenvandierenbeen-
deren. In1948verhuisdehij naarNewYorkom
te studeren aandeHansHoffmannSchool of
FineArts. In1950ginghij naarParijs.Hier ont-
moettehij onder anderende schilder Fernand
Léger enbeeldhouwerOssipZadkine.Tot1964
verdiendehij zijn broodals technisch tekenaar,
zonderhetmakenvankunst vaarwel te zeggen.
In1952hadhij zijn eerste solotentoonstelling in
deHansGallery inNewYork. In1958ginghij
over naar deStableGallery inNewYork,waar-
meehij tot1965verbondenbleef. Eveneens in
1958namhij deel aandeBiënnale vanVenetië.
HetMuseumofModernArt inNewYork
organiseerde in1959eengroepstentoonstelling
waar zijnwerk te zienwas tussendat van Jasper
Johns, EllsworthKelly,RobertRauschenbergen
FrankStella.Door tentoonstellingen inParijs,
Stockholm,AmsterdamenBernwerdhij in de
jaren zestigook inEuropa steedsbekender. In
de jaren zeventigwerdStankiewiczdocent aan
deStateUniversity inNewYork, deHobart
School ofWelding inTroyendeSkowhegan
School ofArt inMaine. In1979organiseerden
maar liefst driemuseums inhet noordoosten
vandeVerenigdeStateneenoverzichtstentoon-
stelling vanzijnwerk. In zijn ijzerenbeelden
bedient hij zich vaneen curieus esthetisch
idioom,dat zowel doet denkenaanhetwerk
van JeanTinguely als aandePopArt.

33 Daniel Spoerri
Galati1930

De inRoemeniëgeborenDaniel Spoerriwas
van1950 tot1954balletdanser bij hetNationale
Theater vanBern.Daarna, tussen1957en1959,
werktehij als assistent-regisseurbij het streek-
theater inDarmstadt.Vanaf1959werktehij
inParijs,waar hijmedeoprichterwas vanhet
NouveauRéalisme. In1960onthuldehij het
voorhet publiek zijnTableauxpièges, assembla-
gesdiewoordenofuitdrukkingen illustreren.
Drie jaar later namhij deel aanhet Festum
FluxorumFluxus, georganiseerddoorde
Düsseldorfse kunstacademie. In1968verzon
hij de termEatArt als naamvoor zijn opvoedsel
gebaseerdekunstwerken.Hij opendehet
restaurant Spoerri inDüsseldorf en in1970de
galerieEatArt. In diezelfde jarenorganiseerde
Spoerri zijn zogehetenEatArt-happenings.
Hierbijwerden schalenmet kliekjes envoor-
werpenuit het dagelijks levenopeenminof
meer toevalligemanier opgesteld envast-
gemaakt aaneengroot vlak.Van1979 tot1982
gaf Spoerri cursussen aandeFachhochschule
fürKunst undDesign inKeulenenvan1983 tot
1993 aandeAkademiederbildenenKünste in
München. Spoerri’s creaties en ‘happenings’
brengeneennogal bijzondere vormvanhumor
over.Het spelmet illusies, het verlies van
referentiepunten, het gebruik vankitschende
corruptie vanmateriaal leiden tot ‘omkeringen’,
diebehalvegrappigookverwarrendkunnen
zijn.



35 VassilakisTakis

Signal (1955)
IJzer
237,5 x86,0x35,0 cm

36 ValerianoTrubbiani

Lo stato d’assedio (1971/72)
Zink, gedeeltelijk verchroomd
234,0 x51,5 x30,0 cm

36 ValerianoTrubbiani
Macerata1937

Opgeleid aanhetMacerata InstituteofArt
endeAccademiadi BelleArti inRomebegon
ValerianoTrubbiani in1956metbeeldhouwen.
In1957hielddekunstenaar deeerste expositie
vaneen indrukwekkende reeks, diehem
voerdenaar stedenals Londen,Parijs,New
York,Amsterdam,Berlijn, Johannesburg,Caïro,
TeheranenHelsinki. In1965namhij deel aan
deBiënnale inSãoPauloen in1966,1972en
1976exposeerdehij opdeBiënnale vanVenetië.
In1980ontwierphij opuitnodigingvande
bekende filmregisseurFedericoFellini het
decor voordiens filmE la nave va.Opde
twintigsteBiënnale vanMilaan in1987ontving
hij dePrijs voordeBeeldhouwkunst. Trubbiani
maaktediversewerken inopdracht vande stad
Ancona, onder andere voorhetPiazzaPertini
endekathedraal vanSanCiriaco.Het hoofd-
themavanzijnmetalenbeelden is het ‘theater
vandewreedheid’.Objecten als ballen, eieren,
schelpen, vuisten, dieren, scharenen cirkel-
zagenvormen sameneenmise en scène, die
hetmenselijkedrama tot uitdrukkingbrengt.
Het cynismeende ironie in zijnwerk verbinden
hemmetkunstenaars alsMarcelDuchampen
Francis Picabia.

35 VassilakisTakis
Athene1925

VassilakisTakis verhuisde in1954naarParijs.
Daar leerdehij zichzelf beeldhouwen.Hij
begonmethetmakenvanabstractebeelden
inhout.Na1958kreeghij belangstelling voor
magnetischeenelektromagnetische fenome-
nen.Hij integreerdedeze in zijn eerste kineti-
schewerken, diehijTélésculpturesnoemde.
Hierinwordenkleineobjecten, bevestigd aan
lange ijzerendraden, door eenmagneet in
beweginggebracht. In de jaren zestigontstond
de serieÉlectromagnétique,waarinballen van
verschillendematerialen volgenshetzelfde
principebewegen.Hij breiddedit concept
uit tot andere vreemdeobjecten, geluiden
en lichten, respectievelijkTélésculptures,
TélépeinturesenTélélumièresgenaamd, en
maakte er zelfsmusicalsmee. In1968en1969
deedhij verderonderzoek aanhetCenter for
AdvancedVisual Studies aanhetMassachusetts
InstituteofTechnology. Prestigieuzeopenbare
opdrachten, zoals deLongMagneticWall voor
hetGuggenheimMuseum inNewYorken
een installatie voorhetCentreGeorges
Pompidou inParijs,maaktenhem inde jaren
zestigwereldberoemd. In1974namTakis deel
aandocumenta6 inKassel. In1985kreeghij de
GrandPrixopdeBiënnale vanParijs. In1993
organiseerdehet JeudePaume inParijs een
groteoverzichtstentoonstelling vanzijnwerk.



37 WilliamTurnbull

Female (1990)
Brons
168,0x42,0 x33,0 cm

38 GüntherUecker

Struktursäule (1959)
Hout en spijkers
106,3 x23,6 x23,6 cm

38 GüntherUecker
Wendorf1930

Eind jarenveertigbeslootGüntherUecker, een
boerenzoon, dat hij kunstenaarwildeworden.
Tussen1949en1958 studeerdehij aandekunst-
academies vanWismar, Berlin-Weissenseeen
Düsseldorf. In die laatste stadwasOttoPankok
zijnbelangrijkste leraar. In1957debuteerde
Ueckermet zijn zogehetenNagelobjekte, ofte-
welSpijkerobjecten, in het gezelschapvande
kunstenaarsgroepzero. Zeven jaar later, in
1964, namhij deel aandocumenta3 inKassel. In
1970washij vertegenwoordigdopdeBiënnale
vanVenetië en in1971 ookopdeBiënnale van
SãoPaulo.Daarna vertrokhij voor een lange
reis doorLatijns-Amerika,Afrika enAzië. Sinds
1976 is hij professor aandeKunstakademie
Düsseldorf. In1987organiseerdehetWilhelm
HackMuseum inLudwigshafeneenbelang-
rijkeoverzichtstentoonstelling vanzijnwerk.
Behalve zijn bekendewitte sculpturen,waarin
het spelmet licht en schaduwcentraal staat,
heeft hij ookdecors ontworpenvoordeopera’s
inBremenenStuttgart envoorhetWagner
Festival inBayreuth.Ueckerwerkt bij voorkeur
met eenvoudigeenalledaagsematerialen, die
minofmeer toevallig voorhandenzijn,waar-
onderhout, spijkers, touwenas.

37 WilliamTurnbull
Dundee1922

DeSchotsebeeldhouweren schilderWilliam
Turnbullwerkte van1939 tot1941 als illustrator,
waarnahijwerdopgeroepenvoorhetBritse
leger.Direct nadeTweedeWereldoorlog
schreef hij zich inbij deSladeSchool of Fine
Art in Londen.Tussen1948en1950verbleef
hij inParijs.Weer terug inLondenginghij
werkenals assistent vandebeeldhouwer
EduardoPaolozzi, eenervaringdiediepe
indrukophemmaakte. In datzelfde jaar hadhij
zijn eerste solotentoonstelling indebekende
HannoverGallery inLonden.Zijn prestige als
beeldhouwergroeideverder toenhij in1952
deelnamaandeBiënnale vanVenetië,waar
hij samenmetonder anderenLynnChadwick,
EduardoPaolozzi enKennethArmitagehet
Britsepaviljoen inde schijnwerpers zette. In
1957ginghij naar deVerenigdeStatenomzich
persoonlijk opdehoogte te stellen vande
nieuwste artistiekeontwikkelingen.De invloed
vande contemporaineAmerikaansekunst
deedzichmetnamegelden in zijn schilder-
werk. In1960 trouwdehijmet dekunstenaar
KimLim.Twee jaar latermaaktehij eengrote
reis naar hetOosten,waarhij ondermeer
Japan,Cambodja enMaleisië bezocht. Turnbull
werkt voornamelijk in hout, steenenbrons.
Methuneenvoudigevormen, balancerend
tussen figuratie en abstractie, refereren zijn
beeldhouwwerkenaanoudeprimitievekunst.
Zijn spirituele thema’s sluitenhierbij naadloos
aan.



39 GrahamWilliams

FoldedSteal Leaves [191] (1998)
Roestvrijstaal
155,2 x35,5 x26,0 cm

39 GrahamWilliams
Kent1940

Tot1962werkteGrahamWilliamsop reclame-
enadvertentiebureau’s in Londen.Daarnaging
hij deuitgeverswereld in.Alsmarketing- en
ontwerpmanagerhadhij veel succes en leidde
hij deFolioSociety enFolioFineArt.Vanaf1965
maaktehij samenmet anderenhet kunsttijd-
schriftTheFlorianPressenbegonhij zijn eigen
prenten tepubliceren.Vanaf1971wijddehij zich
volledig aandeautonomebeeldendekunst.
Hij legdezich aanvankelijk toeopets- enhout-
snijtechnieken. In1982hadhij een tentoonstel-
ling inhetHerefordMuseum inLondenendrie
jaar later in deRoyalAcademy indiezelfde stad.
Nadat hij degrafiek enbeeldhouwkunst van
NaumGabohadbestudeerd, die eenblijvende
inspiratiebronbleven, begonWilliams in1987
metbeeldhouwen.AanhetwerkGaboont-
leendehij het ideevaneen lineaire constructie
inde ruimte.Maar inplaats vande fijnedraden
dieGabogebruikte, koosWilliamsvoorgeverfd
engepolijst staal in organischevormen.De
kunst vanWilliamswas te zienop tentoonstel-
lingen inGroot-Brittannië,Australië,Duitsland,
Zweden, Italië enOostenrijk.
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Jarenvijftig
Teruguit deVerenigdeStatenbegint hijmet het
kopenenverzamelenvan schilderijen.Werkt
intussen als tabakshandelaar inHamburgenals
kunsthandelaar inGenève.

Begin jarenzestig
Opent zijn eigengalerie inGenève.

1972
Opent samenmet zijn vrouwMarie-Louise
Jeanneret, een Italiaansekunsthandelaar, een
nieuwegalerie inGenève.Richt tevens een
kunstenaarskolonie inhet ItaliaanseBoissano
op–hetCentrodi sperimentazione artistica
contemporanea –,waarartists in residencede
beschikkingkrijgenover eenatelier enwoon-
ruimte.Brengt daar bijna elke vakantiemet zijn
gezindoor ennodigt internationaal bekende
kunstenaars uit, onderwieAndyWarhol.

Jaren ’80
Begintmethet verzamelenvanbeeldhouw-
kunst. Eerste ideevoor een ‘Woudvan
Beelden’.

1994
Sluit nahet overlijdenvanzijn vrouwdegalerie
enverkoopt zijn schilderijenomzich volledig
ophet verzamelenvanbeeldhouwkunst te
kunnen richten.

2004
Schenkt zijn ‘WoudvanBeelden’ aanhet
HessischesLandesmuseum inDarmstadt.
Wordt benoemd tot lid vandeOrdevan
Verdienste vandedeelstaatHessen.

2005
Openingvande tentoonstelling ‘Woudvan
Beelden’ in hetHessischesLandesmuseum
op23 januari. Sterft inGenèveop4oktober.

SimonSpierer
Triëst1926–2005Genève

SimonSpiererwas een internationale tabaks-
fabrikant die zijn leven indienst stelde vande
beeldendekunst.Hoe serieushijwas toenhij
zei ‘Ik kanmegeen levenzonder kunst voor-
stellen’ blijktwel uit het bestuderenvanzijn
biografie.Hij begonal in de jaren ’50methet
verzamelenvan schilderijen. Begin jaren ’60
opendehij inGenèveeengalerie.Metdiezelfde
passie voordekunst hielphijmeeeenkunste-
naarskolonie inhet ItaliaanseBoissanoop te
zetten.Vanal zijn activiteitenophet gebied
vandebeeldendekunst zouhet verzamelen
van twintigste-eeuwsebeeldhouwkunst hem
echter hetmeestepakken.Hijwilde iets anders
gaanverzamelendangewoonwas indie tijd.
Hij steldedebeeldenop in zijn huis inGenève,
dat hij pas zeer recentelijk toegankelijkmaakte
voorhet publiek.

1926
Geboren inTriëst als zoonvaneen joods
Oostenrijks-Hongaars gezin.Heeft éénoudere
zus: ElenaofHelena.VaderHermann sterft als
hij vier jaar oud is.Het gezinwoont in Italië.
Het Joodsegeloof is niet belangrijk voorhem
– tot aande invoeringvande rassenwet in1938.
ZusElenaenmoederVittoriawordennaar
Bergen-Belsengedeporteerd,waar ze tot aan
het eindevandeoorloggevangenzitten.

1943
Emigreertmet zijn grootmoedernaarGenève.
Studeert in die stad aandeuniversiteit.Gaat
na afloopvanzijn studie inhet bedrijf van zijn
vaderwerken:HermannSpierer&Co.Tabaks-
fabrik,OrientalischeRohtabake.
Ontwikkelt zich verder inde tabakshandel in
hetAmerikaanseRichmond (Virginia) en in
Zuid-Afrika.Verhandelt tabakopwereldwijde
schaal.



museumBeeldenaanZee is eenparticu-
liermuseum inde rechtsvormvaneen
stichting.De inhetmuseumwerkzame
vrijwilligers zijn bij deuitvoeringvan
alle voorkomendemuseale takende
onmisbarepartners vande staf. Particu-
lierenbiedeneenbreedenmotiverend
draagvlakmethun sympathie enhun
geldelijkebijdrage als vriend, en soms
als goudenvriend. Fondsenenbedrijven
biedenals participant of zakenvriend
steun tenbehoevevan collectie-uitbrei-
ding, tentoonstellingenenanderenood-
zakelijke investeringen.

SculptureClub is eenplatformvoor
mensenmet een sterke interesse voor
cultuur enmetnamevoor sculptuur.
DeSculptureClubvindt haar functie inhet
delenvandeze interesse enhetmogelijk
makenvanonderling contact enkennis-
uitwisseling.Methun lidmaatschaponder-
steunende ledenvandeSulptureClubde
activiteiten vanmuseumBeeldenaanZee.

Zakenvriendenabn amro |
am n.v. | ardis | Beheerskantoor
Scheveningenb.v. | DeBrauwBlackstone
Westbroek | Caldicb.v. | CoconVastgoed
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Alle rechtenvoorbehouden.Niets uit
dezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,
opgeslagen in eengeautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enigevormofopenigewijze, hetzij
elektronisch,mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen, of enige andere
manier, zonder voorafgaande toestem-
mingvandeuitgever.

Deuitgeverheeft ernaar gestreefdde
rechtenvande illustraties volgenswette-
lijkebepalingen te regelen.Degenen
diedesondanksmenenzekere rechten
te kunnendoengelden, kunnenzich
alsnog tot deuitgeverwenden.

Tentoonstellingenpublicatie zijn
mogelijk gemaakt doorVriendenen
ZakenvriendenvanmuseumBeelden
aanZee, SculptureClub, Institut für
KulturaustauschTübingen,Hessisches
LandesmuseumDarmstadt enBankGiro
Loterij.


