
maart 2017

Het jaar 2017 begon met een knal! We zijn al maart met mooie toekomstige projecten.

Yves Ullens, Cosmic illusions
Van donderdag 20 tot zondag 30 april, 2017
Opening dinsdag 25 april van 18u tot 21u
Open van 13u tot 18u weekend
Open weekdagen op afspraak (tel. +32 (0) 35 474 33 75)

LE 13
Afrikaanse straat 13
1060 Brussel
Curator: ALVARI

Tijdens de beurs Art Brussels, word ik uitgenodigd door Alex Alvari om mijn kinetische en optische 
foto’s op een unieke plaats in Brussel te presenteren. Dit is mijn tweede samenwerking met Alex 
Alvari, kunstenaar en curator, met wie ik heb het genoegen om een nieuwe tentoonstelling project 
te monteren. Deze tentoonstelling zal een set van 15 prints met inbegrip van optische niet-gepu-
bliceerde werken voor de eerste keer toonen. Deze serie verwijst naar visuele effecten van optische 
kunst van de 60 jaaren op basis van optische illusie. Deze nieuwe artistieke verkenning maakt mo-
gelijk de vibratie van kleur en licht, de structuur van de geometrische vormen te accentueren en ook 
het versterken van het gevoel van beweging en het verbeteren van de visuele ervaring van de kijker.

TOEKOMSTIGE TENTOONSTELLINGEN



Yves Ullens, Tribute
Mark Rothko Art Center in Daugavpils, Letland
22 september om te 5 november 2017
Opening: vrijdag 22 september van 16u
Tentoonstelling curator Dianne Beal
http://www.rothkocenter.com/en/

Ter gelegenheid van de verjaardag van de geboorte van Mark Rothko, heb ik de eer, dank aan mijn 
agent Dianne Beal, om te worden uitgenodigd om mijn werk in Mark Rothko Art Center in Daugavpils 
(de geboorteplaats van kunstenaar, Letland) te vertonen. Ik zal ze daar mijn reeks abstracte foto 
Coloured Meditations presenteren. Die werken zijn een eerbetoon aan Colorfield schilderij van Mark 
Rothko, een belangrijke kunstenaar en meester van abstract expressionisme. Dit is een serie die 
mijn onderzoek naar kleur en licht dat ik leef al meer dan vijftien jaar volgt. U bent van harte welkom 
om de opening van mijn expositie, vrijdag 22 september, 2017 van 16u. De volgende dag, zal ik het 
hebben over mijn werk. Daarna zal de directeur van Mark Rothko Art Center, Maris Cacka, het 
kunstcentrum en de reis en de erfenis van Mark Rothko voorstellen.
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Dit museum gewijd aan Mark Rothko werd geopend op 24 april 2013 in Daugavpils, honderd jaar 
na zijn emigratie naar de Verenigde Staten. Mark Rothko werd geboren Marcus Rothkovitz in 1903 
in de tweede grootste Letse stad, destijds genaamd Dvinsk en een deel van het Russische Rijk. Zijn 
familie verliet Letland decennium later, uit angst voor de opkomst van anti-joodse sentimenten. «Hij 
is sterk geïdentificeerd als een Amerikaanse kunstenaar en zijn Amerikaanse ervaring was ook erg 
belangrijk, maar zijn roots liggen hier en ik ben er zeker van dat er een belangrijke rol gespeeld bij de 
oprichting,» zei zijn zoon. Zes originele werken die behoren tot de familie Rothko, waarvan Untitled 
No. 7 (Oranje en chocolade) in 1957, zijn het hart van de collectie.
Mark Rothko, die in 1970 overleed, werd een belangrijke kunstenaar door zijn specifieke stijl, een 
ogenschijnlijk eenvoudige nevenschikking, maar opvallende van kleuren blokken. The Mark Rothko 
Art Center in Daugavpils ligt in een enorm complex van de tsaristische tijdperk, onlangs gedeeltelijk 
gerenoveerd Europese fondsen. Het bevat ook conferentiezalen, expositieruimtes en hosts artists in 
residence.

TOEKOMSTIGE TENTOONSTELLINGEN
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Abstract expressionisme
Guggenheim Bilbao
3-4 Februari Juni, 2017
https://expresionismo.guggenheim-bilbao.eus/fr/exposition

In het verlengde van de tentoonstelling Abstract Expressionisme aan de Koninklijke Academie in 
Londen (Lente 2016), een belangrijke nieuwe tentoonstelling is gewijd aan Abstract Expressionisme 
in het Guggenheim Museum in Bilbao, Spanje, tot en met 4 juni 2017. Deze tentoonstelling brengt 
samen Amerikaanse kunstenaars, zoals de Kooning, Gorky, Motherwell, Newman, Pollock, Rothko 
en anderen die de twintigste-eeuwse schilderkunst hebt gemarkeerd. Deze show raakt me vooral 
omdat het een picturale beweging presenteert dicht bij mijn gevoel en mijn abstracte werk.

« ... De Abstract Expressionisme is het resultaat van de gedeelde ervaring van een aantal kunste-
naars die in 1940 in New York woonde, en dat zelfs al waren ze vrienden en metgezellen, hadden alle-
maal een volledige stijl. In tegenstelling tot wat er is gebeurd in eerdere bewegingen van het kubisme 
en het surrealisme, leek Abstract Expressionisme niet een rigide formule vast te stellen. Deze diver-
siteit begon om de vrijheid van de individuele en artistieke expressie van elk van hen te eren. Abs-
tract Expressionisme betekende een belangrijk moment in de evolutie van de kunst van de twintigste 
eeuw. Verbazingwekkend, is er geen grote tentoonstelling gewijd aan die deze beweging sinds 1959 in 
Europa. Met meer dan 130 schilderijen, sculpturen en foto’s uit openbare en particuliere collecties 
over de hele wereld, omvat dit ambitieuze tentoonstelling meesterwerken van noord-Amerikaanse 
kunstenaars zoals Willem de Kooning, Arshile Gorky, Philip Guston, Franz Kline, Joan Mitchell, Ro-
bert Motherwell, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Aaron Siskind, David Smith en 
Clyfford Still, evenals andere figuren minder bekende maar even veelzeggend ...»

TENTOONSTELLINGEN TE ZIEN

Mark Rothko Bande jaune (YellowBand), 1956
Sheldon Museum of Art, Université du Nebraska – Lincoln. Sheldon Art 
Association, Thomas C. Woods Memorial
© 1998 Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko/VEGAP, Bilbao, 2016
Photo : © Sheldon Museum of Art
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Tentoonstelling Matières, U Spot U Art Gallerij, Tervuren (België)
10-19 november 2016

Alexia Werrie organiseerde een gezamenlijke tentoonstelling over het thema van het materiaal en 
verzamelde een selectie van werken in haar nieuwe showroom Spot U Art in Tervuren.

VOORBIJE TENTOONSTELLINGEN

Van links naar rechts : Triple Pi, Oriental Vibrations 2, 3 en Behind Beauty 1

Uitnodiging
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Art One, Hongkong (China)
Hong Kong Belgische Weekend
Samengesteld door Emilie Rolin
12-19 november 2016

In mijn vorige nieuwsbrief, kondigde ik mijn deelname aan een collectieve tentoonstelling gewijd aan 
Belgische kunst. Die werd samengesteld door Emilie Rolin in Hong Kong met de hulp van de Bel-
gische ambassade.

VOORBIJE TENTOONSTELLINGEN

Affiche van de tentoonstelling
Theater Of Lights #4

Opening van de teentoonstelling door de Prinses
Maria-Laura van België en Mevrouw Michèle Deneffe, 
Consul-generaal van België.

Overzicht van de tentoonstelling
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Spot U Art, Maison et Objets, Parijs (Frankrijk)
20-24 januari 2017

Met Alexia Werrie, twee van mijn recente foto’s werden gepresenteerd in de prestigieuze decoratie 
Maison et Objet in Parijs op stand PH Collection.

ART FAIRS
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Nieuwe samenwerking met de galerie Mark Hachem, Parijs (Frankrijk)

Ik ontmoette Mark Hachem bij toeval in 2001 in zijn Parijse galerie gevestigd Place des Vosges. We 
klikte meteen uit en hij vertrouwde me door de presentatie van een selectie van mijn foto’s in een 
groepstentoonstelling in Vivendi in Parijs. Maar mijn werk was toen nog steeds in zijn kinderschoe-
nen en de economische omgeving was erg zwak na de aanslagen van 11 september in New York. Dus 
waren we niet in staat om deze eerste samenwerking na te streven. We hebben elkaar meerdere ma-
len in kunstbeurzen weer ontmoeten en, in 2016 in Basel, vroeg hij me om samen te werken en mijn 
werk te verdedigen. Dit is natuurlijk een groot genoegen dat ik aanvaard deze nieuwe samenwerking 
die onmiddellijk begonnen met de presentatie van mijn foto’s op verschillende beurzen in de Vere-
nigde Staten:

ART FAIRS

Art Miami, stand Marc Hachem, 29 november – 4 décember 2016
met de bekende :

Dario Perez Flores, Philippe Hiquily en Jésus-Rafael Soto

Palm Beach Modern + Contemporary, Los Angeles, stand Marc Hachem, 12 – 15 januari 2017

Palm Beach Jewelry, Los Angeles, stand Marc Hachem, 15 - 21 februari 2017
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Scope, New York, stand Marc Hachem, 2 – 6 maart 2017
Van links naar rechts : Yves Ullens, Dario Perez Flores en Jésus-Rafael Soto

ART FAIRS
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Bazar Magazine

http://www.bazarmagazin.com/art/yves-ullens-traqueur-de-lumieres-spot-u-art#.WCA9ndzcZZc

PERS

Uitzicht van de studio geïllustreerd in het magazine
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La Maison France 5
27 januari 2017

http://www.france5.fr/emissions/la-maison-france-5/diffusions/27-01-2017_548135

Het huis van Caroline Notté, gevestigd in Brussel, werd gepresenteerd in de tv-show La Maison 
France 5. Caroline is een vriend, interieur ontwerper en getalenteerde binnenhuisarchitect. Begeleid 
door de presentator van het programma, Stéphane Thebaut, bezoeken ze het interieur, een voorma-
lige zuivelfabriek verbouwd tot gezellige huis waar kleur en kunst zijn overal. Een van mijn foto’s, 
Cosmic Lights # 2, was aan de eer.

PERS

Cosmic Lights #2


