Alberto Giacometti - L’Humanité absolue

PERSBERICHT

Beelden en prenten

17 oktober 2020 - 17 januari 2021
Hoe ‘maak je een hoofd’? Hoe geef je een lichaam, een gestalte weer?
Dat is wat Giacometti inspireert tijdens zijn 30-jarige carrière. Hij plaatst
de mens centraal in zijn onderzoek, en werkt onvermoeibaar aan de
menselijke figuur, vooral aan de staande vrouw en het hoofd. Veeleisend
als hij is, blijft hij deze thema’s herbewerken en herhalen, meestal met
dezelfde modellen, voornamelijk zijn echtgenote Annette en zijn broer
Diego.

Alberto Giacometti - L’Humanité absolue is de eerste monografische
tentoonstelling van deze omvang van de kunstenaar in België. De installatie, in een scenografie die in harmonie is met de bijzondere architectuur van La Cité Miroir, telt 35 bronzen meesterwerken uit de collectie
van de Fondation Giacometti en iconische litho’s uit het legendarische
boek van Giacometti, Paris sans fin.
De selectie, die zo’n dertig jaar beslaat, geeft een analyse van het naoorlogse werk van de kunstenaar, geplaatst in een historische context die
werd gekenmerkt door het existentialisme van Jean-Paul Sartre. Giacometti ontmoette hem in 1941 en bleef hem na de oorlog regelmatig
opzoeken: een ontmoeting tussen twee mannen die op absolute wijze
aan de vrijheid zijn gehecht.

I7 OCTOBRE 2020 - I7 JANVIER 202I

l’Humanité absolue
sculptures et dessins
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De tentoonstelling werd ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met de Fondation Giacometti en
de vzw MNEMA-La Cité Miroir
Commissariaat: Emilie Bouvard, wetenschappelijk directrice en directrice van de collecties, Fondation
Giacometti, Parijs

IN DE PRAKTIJK
17 oktober 2020 - 17 januari 2021
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège
04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
www.citemiroir.be

RONDLEIDINGEN
Reserveren voor rondleidingen (Art&Fact) :
La Cité Miroir
04 230 70 50
reservation@citemiroir.be

PRIJZEN
10€ / 8€

CONTACT
Agence Caracas (NL) | info@caracascom.com |
+32 (0)2 560 21 22 | +32 (0)495 22 07 92
Sophie Liégeois (FR) | communication@citemiroir.be
+32 (0)4 230 70 54

AUDIO GIDS
+2 €
OPENINGSTIJDEN
Maandag tot vrijdag 9-18 u
Zaterdag en zondag 10-18 u
Gesloten : 1/11 - 11/11 - 24/12 - 25/12 - 31/12 - 01/01

Deze programmering zal afhangen van de evolutie van de gezondheidscrisis

