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El Greco in Bozar
Dit i~een van de lopmomenten
van het nieuwe tentoon·
stellingsjaar. U l.iel 40 werken,
vooral uit hct museum van

Toledo, dat gcsloten Îs voor
rcstauratie en te paar uit het
Prado. Hel Spaans voorzittcr.iChap van de
Europese commlssic wordt :ro met grotc
klasse gev;erd.
El Greco is een merkwaantig renomeen: hij
kwam uit Kreta (Ioen Venetiaans gebied)
our Venetil en daama Rome. Na 10 jaar
ltalil verhuisl hi; naar Toledo, waar hij in
16J.4 overlijdL Zijn Jrunst 'lften;pirgelt die
verschillcnde achteJgrOnden IByzamijnse
iconen. ltaliaanse renaissance.)
njn werlc bestaat hoofdz.akelijk uit
~ligieuzr takrelen en portmten wa:ubij de
aJbeelding van begrafenlssen nog het meest
mondaine deel vonnt. Men beg.rijpt dan wei
dat hij nooit hofschilder van de Spaanse
Hab5burgers gewordcn is.
Hi; hœft ~l indruk gernaak:t op moderne
Icunsle:naan wegens njn expressief klcurgc
bruilc en lichte vervormingcn, die hem de
reputatie van ~expressionist" (of voorlopcr
daarvan) bezorgd hebben.

Het toppuntvan rijn werk is in BourtC1.icn:
de twaaJ( apostelen, die naar Olristus kijken
- dus 13 doeken, voor het eem verenigd - in
een passende ruimte (met de neuzen in de
goede richting). Naast volledig aJge~rktc
schildcrijcn (1je (oto: Sint Jan cvangclistl,
7jjn er andere, haasl in hel stadium van
schcts Ontdek zo de rijkdom, van de volheid
tot de soberheid, van deze grote kunstenaar.

El Greco. Domenilan Thcotokopoulos, tot 5
mci.

www.boar.be Moolecat.I95p.29,95€,

www_baIpubilshen.be

Brussel 1910
in Elsene

waar nu de WlÏYersitejt (UI.B) van Brussel
staat, werd in 1910 et'n

'Wereldtentoonstelling georpniseerd. Die is
vooral bckend geb1eYen wegens een grote
brand die bijna een derde verwocsne, met
ais gevolg ramptoeri.sme en - tcen al - kri
tiek op het gebrek aan samen ••••-eoong tussen
de brandwœr van Brussel en Elsene!

De tentoonstelling vond plaats in cen gcs
pannen sfeer tussen de P.uropese groct-

machten. 8elgiê kon

voor het eerst met ccn '~ill19~
kotonÎe prijken. Grole
afwczige was de
Belgische heden
daagse kunst. Men
koos \"Oor de traditic.

ln hct bock (Bruxelles
}910. 272 blz.. 29,95?,
www.ncine.bc en

I>exia) leest u intcres
sante hoo(dstukkcn

~r de geschiedenis van de Solboschwijk,
de comunicaôesuategie van de groounacht
en en de bouw van de uniVt!niteit. Er ~-er

schijnt oak cen ed met de ltamelijk
sJaapve~kJc.ende) mU%Îu van Mt eve:ne
mont
Wat er nog staat is een prachtig en volled.ig
gerestaun:erd Art Nouveau gcbouw, het
I>elunehuis (Franklin Roœevt:ltlaan 86). Dal

!tan u in de tentoonstelling via maquette! en
dvd van buiten en binnen bckijken.

BruMel1910.DewerddtenlOOn5teUlnI
herontdela., lot 3 apriJ, gratis tlOndag &el
Iolen), Paul Hégertaan 22-24, 1000
BrullCL www.expo1910.been
Bruxclles-KermeMe, al, 16€

www.mUllwalLulg.ae.be

Boltanski fn Izef
Grand PalaIS

Elk jaar krijgt cen kunstenaar de kans de
kolossale binnenruimte van het Grand
Palais met een werk le vullcn. Na Anselm
Kiefer en Richard Serra is nu de Fransman

Boltanski un de beurt. Zijn installatie
evoecert de suu tuur van een coneen

tratiekamp in cen halve duisternis (zie
(oto). Ecn grijphnk iIIustreert hel toeval
lige van het noodJot. dat nog verslerkt
wardt door het gcluid, k10ppende hanen
(u kan uw eigen hartk.loppingen lalen
opnemen). Het geheel heeft ttn beklem
mende werking. Er is ook gecn ~rwarm
ing.
Bohanski is aangetrokken door de deso
lale ruimten van de ondergang. lA maakte
hij jaren geleden een grote inslallalie voor
Grand Hornu, met de eetbakjes van aile
mijnwerkers die et ooit gewerkt hebben.
Ecn werk dat cen grole zul volt en perleet
past bij de mythe van de site.

Monument. 2010. Christfan BoItaru.Id,

Grand Palais, PariJ. 10121 (ebruari
www.monumenta.t:om


