PERSBERICHT
Tentoonstelling “Congo”
Van 30 november tot 3 februari 2019
Galerie Raf Van Severen (Antwerpen)
Raf Van Severen is een van de belangrijkste specialisten in Belgische schilderkunst uit de
periode 1870-1970. Wat figuratieve kunst betreft is hij gespecialiseerd in de eerste helft van
de 20e eeuw, met een voorkeur voor Fauvisten en expressionisten. Bij de abstracte
schilderkunst gaat zijn voorkeur uit naar internationale kunstenaars uit de jaren 50 en 60.
Naast zijn galerie aan de Minderbroedersrui 61 in Antwerpen, opende hij in juni een tweede
ruimte aan de Godefriduskaai 52, op een steenworp van het MAS - Museum aan de Stroom.
Met de groepstentoonstelling “Congo” brengt Van Severen een eerbetoon aan zijn vader
dankzij wie hij kunsthandelaar geworden is. Jo Van Severen woonde en werkte van 1953 tot
1963 in Congo. Daar heeft hij ook zijn eerste kunstwerken gekocht. Vanaf zijn terugkeer in
België in 1964 tot zijn overlijden in 2013 bleef hij schilderijen verzamelen. Van Severen was
een gepassioneerd verzamelaar met oog voor schoonheid en kwaliteit. Congolese kunst
verzamelen mag dan tegenwoordig in zijn, toen Van Severen dat deed was het minder evident.
Hij was zijn tijd dan ook vooruit. De collectie die hij met de jaren heeft opgebouwd, schetst
een mooi overzicht van Congolese schilderkunst. Een derde van de collectie zijn Afrikanisten
(voornamelijk Belgen die in Congo werkten), de rest zijn Congolese schilders uit voornamelijk
de jaren 50 en 60.
Met de tentoonstelling “Congo”, die een honderdtal schilderijen uit zijn vaders verzameling
samenbrengt, brengt Van Severen niet alleen een eerbetoon aan de rijke Congolese pictorale
geschiedenis, maar ook aan zijn vader.
De tentoonstelling gaat gepaard met een catalogus. De opbrengst gaat integraal naar de vzw
KALASI (http://kalasi.be), een project in Congo ten behoeve van scholen. Dit gebeurt in
samenwerking met het benefietevent “De Warmste Week” op Studio Brussel.
Praktische informatie
Adres:
Godefriduskaai 52, 2000 Antwerpen
Openingsuren:
Ma, di, do en vrij van 14 tot 18u
Za van 11 tot 18u
Contact:
Raf Van Severen
raf.vanseveren@skynet.be - M 32 495 54 14 11 - https://www.rafvanseveren.com
Perscontact:
Hélène van den Wildenberg - CaracasCOM
info@caracascom.com - T 32 2 560 21 22 - M 32 495 22 07 92

