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Voor de Inca’s was textiel
waardevoller dan goud.
Het fungeerde als machts-
symbool, offer of diploma-
tiek cadeau. Dat presti -
gieuze precolumbiaanse
textiel – zowel kleding, ta-
pijten, hoofddeksels als
sieraden – staat centraal
op de nieuwe expo in het
Museum Kunst & Geschie-
denis, het vroegere Jubel-
parkmuseum in Brussel.
Dat heeft een indrukwek-
kende collectie Inca-tex-
tiel en het leende stukken
van het Musée du Quai
Branly in Parijs, het MAS
in Antwerpen en privéver-
zamelaars. Er staan ruim
200 textielobjecten te kijk.
De Inca’s, een gesofisti-

ceerd indianenvolk dat
leefde in de omgeving van
Cuzco in Peru, hadden een
verfijnde weeftechniek.
Met heel dunne garens
maakten ze ingewikkelde
decoratieve patronen. Ze
gebruikten wol van de
lama, alpaca of vicuña, die
ze verfden in heel intense

kleuren. Zelfs vandaag
blijft die intensiteit over-
eind. Naast de prestigieuze
weefsels komen ook de an-
dere onderdelen van de
Inca-garderobe aan bod,
zoals zilveren en gouden
sluitspelden, maskers,
riemgespen en oorbellen.
Maar het indrukwek-
kendst zijn de objecten
met veren: adembene-
mend handwerk, waar de
natuur en de mens met el-
kaar in concurrentie gaan.
z TDM

INCA Dress Code. Pracht 

en praal uit de Andes, van 

23 november tot 24 maart in

Museum Kunst & Geschiede-

nis in Brussel

Merklogo’s, reclamepos-
ters, videoclips: de Franse
kunstenaar François
 Curlet bedient zich van
populaire readymades die
hij met humor en poëzie
een frisse draai geeft. Zo
maakte hij een versie van
een moonboot in keramiek
en bouwde hij een Jaguar
E-type om tot een lijk -
wagen. Dit weekend opent
Curlets eerste Belgische
museale soloshow in het
Musée des Arts Contem-
porains (MAC’s) op de
voormalige mijnsite van
Grand-Hornu. Het is een
blij wederzien, want zijn
werk was al te zien op de
openingstentoonstelling

van het museum in 2000.
De expo in het MAC’s is
opgevat als een retrospec-
tieve en toont de drie fases
in zijn oeuvre: objecten,
schilderijen en films. Cur-

let, die sinds zijn 22ste
pendelt tussen Brussel en
Parijs, mixt dadaïsme met
popart. Hij gebruikt afge-
dankte materialen van de
consumptiemaatschappij,
waaronder gerecycleerd
afval. Zo maakte hij on-
langs een reeks schilderij-
en met een spuitbus en af-
gedankte koperen platen.
Tot slot zijn enkele kort-
films te zien, waarvan Cur-
let er een speciaal voor
deze expo heeft gemaakt.
Een ontdekking waard. z
TDM

François Curlet. Cresus &

Crusoé, van 25 november tot

10 maart in MAC’s

Welke bij-
drage leverde
de Philippe
Vandenberg
Foundation
aan de expo
in Kunsthalle
Hamburg?

“Samen met mijn broer en
mijn zus vertegenwoordig ik
de estate van mijn vader, de
kunstenaar Philippe Vanden-
berg. We hielpen de expo
mee opzetten. De curator,
Brigitte Kölle, kwam regelma-
tig naar mijn vaders atelier in
Molenbeek, waar alle werken
nog staan en de stichting is
gevestigd. Wij bieden een
platform aan, waarbinnen cu-
ratoren kunnen werken. Zo
komt er in 2020 een grote
expo in BOZAR in Brussel.
Voor commerciële samen-
werkingen hebben we een
partnerschap met Galerie
Hauser & Wirth.”

Wat is de rode draad in de
selectie?
“Vanaf 1995 maakte mijn va-
der werken waarvoor hij ou-
dere kunstwerken vernietig-
de. Vandaar de titel ‘Kamika-
ze’: het gaat over destructie
als creatieve motor voor de
genese van nieuw werk.”

Hoe gaat de familie om met
dat soort projecten?
“De expo in Hamburg is de
grootste tentoonstelling die
over mijn vaders werk is geor-
ganiseerd. We zijn drie jaar
bezig met dat project. Mijn
broer maakte een film van 16
minuten. Ik ben architect en
ontwerper. Voor de expo heb
ik een tafel getekend, waarop
42 tekeningen getoond wor-
den. De Kunsthalle heeft dat
meubel aangekocht, naast
vier schilderijen.” z TDM
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