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BEELDMATERIAAL VOOR DE PERS
Gebruiksvoorwaarden: de afbeeldingen moeten aangeleverd zijn door Agence Caracas of La Cité Miroir.
Minimale legenda: auteur, titel, datum. Elke wijziging van de afbeelding, bijsnijden en overdrukken is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming. Op internet mogen alleen afbeeldingen met een gemiddelde of
lage resolutie worden gebruikt (maximale resolutie: 100 pixels per inch, maximale grootte: 600 x 600 pixels).
Elke opslag in een database en elke overdracht aan derden zijn verboden.
Verplicht credit: © Nalatenschap Alberto Giacometti (Fondation Giacometti + ADAGP) 2020.
Voor elk ander gebruik dan het gebruik toegestaan door de persuitzondering (artikel L. 122-5 van de Franse
wet op intellectueel eigendom, zie hierna) moet voorafgaandelijk toestemming worden gevraagd.
“Wanneer het werk openbaar is gemaakt, mag de auteur het volgende niet verbieden: de reproductie of
weergave, geheel of gedeeltelijk, van een grafisch, plastisch of architecturaal kunstwerk door middel van
geschreven, audiovisuele of online pers met als enig doel onmiddellijke informatie die direct verband houdt
met het kunstwerk, mits de naam van de auteur duidelijk wordt vermeld.”

Alberto Giacometti - l’Humanité absolue
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 een van de eerste monografische tentoonstellingen van formaat
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.

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
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La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège
04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
www.citemiroir.be
PRIJZEN
10€ / 8€
AUDIO GIDS
+2 €
PASS WARHOL - GIACOMETTI
24 € / 17 € ( -26 jaar)
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

RONDLEIDINGEN
Reserveren voor rondleidingen (Art&Fact) :
La Cité Miroir
(+32)4 230 70 50
reservation@citemiroir.be
90 min.
NL : 95€ - 105€ (weekend)
+ toegangsticket / persoon
Maximaal 20 personen / groep
Reserveren verplicht minimaal 7 dagen voor het bezoek

GIACOMETTI EN SARTRE, EEN VEELHEID VAN INVLOEDEN

De relatie tussen Jean-Paul Sartre en Alberto
Giacometti beperkt zich niet louter tot de
vriendschappelijke en intellectuele contacten die
zij vanaf de jaren veertig hadden onder impuls van
Simone de Beauvoir. Al tijdens zijn opleiding wordt
Giacometti zich bewust van de complexiteit van zijn
relatie met de wereld. Sartre en Giacometti staan
beiden op een kruispunt van verschillende culturen
– Frans-Duits voor de ene, Italiaans-Zwitsers voor
de andere – en worden allebei beïnvloed door een
protestants burgerlijk milieu. Een aanzienlijk
vergelijkbaar intellectueel traject zal hen uiteindelijk
bij elkaar brengen in de Franse hoofdstad.

er een nieuwe invalshoek op deze belangrijke en
onmiskenbaar rijke filosofische uitwisseling uit
de artistiek-intellectuele geschiedenis van de
twintigste eeuw.

Ook een historische context verbindt de twee
mannen. Hun respectievelijke werk wordt getekend
door de oorlogservaring, door de opeenvolging van
artistieke bewegingen waaraan ze ook zelf hebben
bijgedragen (kubisme, surrealisme, existentialisme)
en door politieke conflicten (revolutie, repressie,
ideologische botsingen, de Europese constructie).

Sartre ontwikkelt vanaf de Tweede Wereldoorlog
een geëngageerd denken, opgebouwd rond de
kernbegrippen vrijheid, angst voor de dood en
contingentie. Volgens hem is iedere mens eerst
volledig gesitueerd in een wereld voordat hij zichzelf
definieert vanuit vrije projecten: de mens bestaat
voordat de essenties van de wereld zich kunnen
ontwikkelen, wat de dingen en de mensen in hun
diepste wezen zijn. Hij is van mening dat elke
intellectueel in deze wereld geëngageerd moet zijn,
een stelling moet innemen in het publieke debat en
beargumenteerde standpunten moet formuleren
in plaats van te zwijgen, met het risico zichzelf
in opspraak te brengen. Ook zwijgen is spreken.
Geweld niet aan de kaak stellen is het stilzwijgend
accepteren.

Door het verhaal van Giacometti te herbekijken in
het licht van Sartres traject, en omgekeerd, ontstaat

In 1948 publiceert Sartre in zijn tijdschrift Les
Temps Modernes een belangrijke tekst over
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Giacometti met als titel De zoektocht naar het
absolute (La Recherche de l’absolu). Deze tekst is
van fundamenteel belang voor het begrijpen van
de – zowel vriendschappelijke als intellectuele –
relatie die zich ontwikkelde tussen de twee mannen
en, meer nog, met de groep van de existentialisten
(Beauvoir, Genet, Leiris, Merleau-Ponty enz.).
Door de toeschouwer te stimuleren om Giacometti’s
kunstwerken te bekijken door het prisma van de
Sartriaanse reflectie, volgt de tentoonstelling Alberto
Giacometti – L’Humanité absolue twee intellectuele
trajecten met een veelheid aan wederzijdse
inwerking en beïnvloeding.
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Lithographie
42,5 x 32,5 cm
Fondation Giacometti, Paris

LES TEMPS MODERNES
De sterke toename van het aantal tijdschriftpublicaties
is typisch voor de periode waarin Giacometti en
Sartre zich vormen.
Als reactie op de onbeschrijflijke oorlogservaring
ontwikkelt zich een echt kritisch denken.
Intellectuelen,
kunstenaars,
filosofen,
romanschrijvers, historici, sociologen, antropologen
en dichters storten zich massaal op het tijdschrift
als drager.
Giacometti las, annoteerde, becommentarieerde
en illustreerde talloze teksten en covers van Les
Temps Modernes, een project dat Sartre omschrijft
als een ‘synthetische antropologie’. Dit tijdschrift zet
het naoorlogse intellectuele landschap op zijn kop
en maakt van Sartre en de existentialisten evenzeer
heersende namen als randfiguren. Zowel de
reactionaire pers als de communisten beschouwen
de ‘existentialisten’ van Saint-Germain-des-Prés
als verdorven en immoreel – ze krijgen de meest
conservatieve aanvallen over zich heen.

mens zonder hem te verstenen?” Door steeds weer
opnieuw te beginnen, dat wil zeggen door nooit
iets definitiefs aan te brengen, door ‘bewegende
schetsen’ te maken.
De tekeningen die Giacometti aanbrengt over de
teksten in Les Temps Modernes symboliseren
in zekere zin de versmelting van een collectieve
gedachte in beweging met het persoonlijke
experiment van een kunstenaar. De tekst, die
wordt gelezen, kan ook de plaats zijn voor het op
de proef stellen van de ruimtelijkheid waardoor
men het gezicht en het kader daarvan opnieuw kan
bepalen, zoals in het voorbeeld hieronder. De neus
– die van groot belang is, want Giacometti zegt van
daaruit te beginnen – doemt op uit de typografische
leegten, als een concentrisch punt op de grenslijn
van de woordenrijen die betekenisloze ruimten zijn
geworden.

In dit tijdschrift publiceert Sartre in januari
1948 La Recherche de l’absolu. De tekst wordt
tegelijkertijd gepubliceerd in Parijs en New York,
in de catalogus bij de tentoonstelling Alberto
Giacometti, Sculptures, Paintings, Drawings in de
Pierre Matisse Gallery.
De publicatie plaatst het werk van Giacometti in
een vorm van moreel en zelfs politiek engagement:
“Hij [Giacometti] spot met Cultuur en gelooft niet in
Vooruitgang, althans niet in Vooruitgang in de Schone
Kunsten […]. In die uitzonderlijke jeugdigheid van de
natuur en van de mens bestaat noch het schone noch
het lelijke, noch smaak, noch mensen met smaak,
noch kritiek: al dat moest nog komen.”
“Ik weet niet of ik hem [Giacometti] moet zien als
een mens die een menselijke stempel op de ruimte
wil drukken, of als een rots die het menselijke
droomt.” Alleen al deze zin drukt alle dualiteit uit
die inherent is aan het werk van de kunstenaar:
het menselijke subject opvatten als het resultaat
van een fantasmagorie van ruwe steen of van de
wereld van objecten een ruimte van altijd menselijke
betekenissen maken. Maar die vaststelling roept
bij Sartre de vraag op: “Hoe maak je met steen een
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PARIS SANS FIN
In 1969, drie jaar na de dood van Giacometti, wordt
het werk Paris sans fin gepubliceerd in tweehonderd
exemplaren. Dit boek wordt vaak voorgesteld als het
testament van de kunstenaar, omdat de tekst die de
kunstenaar schreef bij zijn honderdvijftig tekeningen
bewust onvoltooid is gelaten.
Paris sans fin oogt als één grote reportage doorheen
de stad, een grafische omzwerving die bijna zes
jaar duurde. We ontdekken straten, gevels, bars,
auto’s uit die tijd en voorbijgangers, geschetst door
Giacometti. Tweeënvijftig van deze lithografieën
worden in de tentoonstelling gepresenteerd; zij
benadrukken de vrijheid en de onbevangenheid van
de kunstenaar.

Alberto Giacometti
Tête d’homme IV. -138

TENTOONSTELLINGSCATALOGUS
Catalogus
- FR
- 180 pagina’s
- 12 €
- gesloten formaat: 16,5 x 23,5 cm
- te koop bij La Cité Miroir

COMBINATIETICKETS
- Tentoonstellingen Alberto Giacometti
– L’Humanité absolue + Warhol – The
American Dream Factory in La Boverie – €
24 € / 17 € (-26 jaar)
- Tentoonstelling Alberto Giacometti –
L’Humanité absolue + lunch bij Racines, het
brasserie-restaurant van La Cité Miroir – €
26 €

ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Alberto Giacometti wordt in 1901 geboren in de
Zwitserse plaats Stampa. Zijn vader, Giovanni
Giacometti, is een bekende postimpressionistische
schilder. Het atelier van zijn vader is zijn eerste
leerschool. Op veertienjarige leeftijd maakt hij
er zijn eerste kunstwerken, een schilderij en een
geboetseerde buste van zijn broer Diego. In 1922
vertrekt Giacometti naar Parijs om er te gaan studeren
aan de Académie de la Grande-Chaumière, waar
hij les volgt bij de beeldhouwer Antoine Bourdelle.
In die periode werkt hij naar model en krijgt hij
belangstelling voor het werk van de avant-gardisten,
vooral de kubisten. In 1929 begint hij aan een serie
platte vrouwen, op het abstracte af, waarmee hij zich
laat opmerken in de artistieke kringen. In 1930 sluit
hij zich aan bij de surrealistische beweging van André
Breton, waar hij een serie objecten met symbolische
en erotische connotaties maakt.
In 1932 en 1934 maakt Giacometti twee symbolische
vrouwenfiguren, Lopende vrouw (Femme qui marche)
en Het onzichtbare object (L’Objet invisible). In 1935
neemt hij afstand van de groep van de surrealisten en
gaat hij weer naar model werken. Hij legt zich daarbij
intensief toe op het vraagstuk van de menselijke
figuur, dat de rest van zijn leven een favoriet thema
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zou blijven. Hij brengt de oorlogsjaren door in
Zwitserland en keert dan terug naar Parijs, waar
hij zijn onderzoek naar de menselijke figuur hervat.
Giacometti werkt voornamelijk naar model en maakt
ook meer generieke figuren, waarbij hij zich laat
inspireren door de kunstgeschiedenis. Hij ontwikkelt
een geheel eigen werkproces: hij boetseert figuren
van klei en brengt die over op gips, om vervolgens het
oppervlak te bewerken met zakmessen en scherpe
voorwerpen. Grote werken maakt hij ook rechtstreeks
in gips. Hij laat de meeste beelden in brons gieten,
maar exposeert ook graag de gipsen, waarvan hij
soms het oppervlak beschildert.
In 1947 maakt hij zijn eerste versie van de Lopende man
(L’Homme qui marche), een thema waarop hij later
zal variëren met verschillende kleinere sculpturen. In
1959-61 maakt hij drie andere levensgrote modellen
voor een (nooit voltooide) opdracht voor het Chase
Manhattan Plaza in New York, die zullen uitgroeien
tot de iconen van zijn oeuvre.
Alberto Giacometti overlijdt in januari 1966 in een
ziekenhuis in Chur, Zwitserland.
www. fondation-giacometti.fr

10 oktober 1901 Alberto Giacometti wordt geboren in
Borgonovo, een klein dorp in Italiaans-Zwitserland. Hij is
het eerste kind van de Zwitserse postimpressionistische
schilder Giovanni Giacometti en Annetta Stampa. Later
volgen nog Diego, Ottilia en Bruno. Het gezin verhuist dan
naar Stampa.
1918-1919 Volgt les aan de École des Beaux-Arts en de
École des Arts et Métiers in Genève.
1920-1921 Reist naar Italië.
Januari 1922 Verhuist naar Parijs om er beeldhouwkunst
te studeren aan de Académie de la Grande Chaumière in
het atelier van Antoine Bourdelle.
1925 Leert meer over de avant-garde en maakt sculpturen
in neokubistische stijl.
1926 Neemt zijn intrek in een atelier aan de rue HippolyteMaindron 46 in het 14e arrondissement van Parijs.
1930 Diego volgt hem naar Parijs en wordt zijn
praktisch uitvoerder. Sluit zich aan bij de groep van
surrealisten en neemt deel aan activiteiten, publicaties en
tentoonstellingen van de groep.
1932 Eerste solotentoonstelling in Parijs, in de Galerie
Pierre Colle.
1933 Op 25 juni overlijdt Giovanni Giacometti.
1934 Eerste solotentoonstelling in New York, in de Julien
Levy Gallery.
1935 Begint een onderzoek rond een serie naar de natuur
geboetseerde hoofden. Deze esthetische wending leidt
tot een breuk met de groep van surrealisten. Ontmoet de
Britse kunstenares Isabel Nicholas (Rawsthorne).
1937 Zijn zus Ottilia sterft in het kraambed bij de geboorte
van Silvio.
1938 Wordt aangereden door een auto, een ongeval
waardoor hij mank zal blijven.
1939-1941 Regelmatige contacten met Pablo Picasso,
Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre.
1942-1945 Woont in Zwitserland. Ontmoet Annette Arm
(1923-1993), die zijn vrouw en model zal worden.
September 1945 Keert terug naar Parijs, waar Diego het
atelier in de oorspronkelijke staat heeft behouden. Vindt
opnieuw aansluiting bij de artistieke en literaire kringen.
1946 Maakt een serie gebeeldhouwde en getekende
portretten naar model van vrienden uit de wereld van de
kunst en de literatuur.
1947 Eerste versie van L’Homme qui marche (Lopende
man).
Januari 1948 Eerste solotentoonstelling sinds 1934, in

de Pierre Matisse Gallery in New York. Jean-Paul Sartre
schrijft La Recherche de l’absolu als voorwoord bij de
catalogus.
1949 Maakt kennis met de lithografie bij Fernand Mourlot.
1951 Eerste tentoonstelling in de Galerie Maeght in Parijs.
1954 Ontmoet Jean Genet, die tot 1957 poseert voor
schilderijen en tekeningen. Genet schrijft hun gesprekken
neer in het essay L’Atelier d’Alberto Giacometti, dat wordt
gepubliceerd in het tijdschrift Derrière le miroir in 1957.
Ter gelegenheid van een tentoonstelling in de Galerie
Maeght publiceert Sartre het essay Les Peintures de
Giacometti.
1955 Eerste museumretrospectieven in het Guggenheim
Museum (New York), in Arts Council (Londen) en in
Duitsland.
1956 Exposeert in het Franse paviljoen van de Biënnale
van Venetië een serie vrouwenfiguren die bekendstaan als
de Femmes de Venise (Vrouwen van Venetië).
Wordt bevriend met Isaku Yanaihara, een Japanse
filosofieleraar, die ook voor hem zal poseren.
1958 Ontmoet Caroline Tamagno (1938-2015), die zijn
minnares wordt en voor hem poseert.
1959-1960 Begint op verzoek van Tériade te werken aan
de verzameling lithografieën Paris sans fin.
1962 Wint de Grote Prijs voor Beeldhouwkunst op de
31e Biënnale van Venetië. Publicatie van zijn eerste
monografie door Jacques Dupin.
1963 Wordt geopereerd aan kanker, waarvan hij geneest.
1964 Op 25 januari overlijdt zijn moeder Annetta.
Inhuldiging van de Fondation Marguerite et Aimé Maeght
in Saint-Paul-de-Vence, waarvoor hij talloze werken
maakt.
1965 Ernst Scheidegger maakt een documentairefilm over
zijn werk. Retrospectieven in de Tate Gallery (Londen),
het Museum of Modern Art (New York) en het Louisiana
Museum of Modern Art (Humlebaek, Denemarken). Reist
voor het eerst naar de Verenigde Staten.
Op 16 december richt een groep verzamelaars de Alberto
Giacometti-Stiftung op, gevestigd in het Kunsthaus
Zürich, vanuit de aankoop van de collectie van G. David
Thompson.
11 januari 1966 Alberto Giacometti overlijdt in het
ziekenhuis van Chur.

DE FONDATION GIACOMETTI
De Fondation Giacometti in Parijs is een privéinstelling van algemeen nut die in december 2003
werd opgericht om het werk van Alberto Giacometti
te beschermen, te verspreiden en te promoten. Als
universeel erfgenaam van Annette Giacometti, de
weduwe van de kunstenaar, bezit de stichting de
grootste collectie werken van Alberto Giacometti
¬– ruim 350 sculpturen, 90 schilderijen, 2000
tekeningen en evenveel gravures. De stichting houdt
zich bezig met de instandhouding, de restauratie en
de uitbreiding van deze collectie.
De Fondation Giacometti beschikt over een
opmerkelijke
verzameling
archieven,
foto’s,
documentatie en correspondentie van de kunstenaar.
Daarnaast bewaart de stichting de manuscripten en
notitieboekjes van de kunstenaar, koperplaten en een
groot deel van Giacometti’s bibliotheek, waaronder
tijdschriften, boeken, tentoonstellingscatalogi en
kranten, soms met aantekeningen of tekeningen
gemaakt door de kunstenaar.

De instelling wordt bestuurd door Catherine Grenier
en zet zich in voor de instandhouding en de promotie
van haar collecties (tekeningen, schilderijen, prenten,
gipsen en bronzen). Ook onderneemt ze actie om
het werk van Alberto Giacometti op internationaal
niveau in de kijker te zetten.
Wat doet de stichting zoal? Het werk van Alberto
Giacometti aan het publiek presenteren door
monografische en thematische tentoonstellingen te
organiseren in musea in Frankrijk en andere landen,
een catalogus samenstellen met alle authentieke
werken van de kunstenaar, culturele evenementen
organiseren of eraan deelnemen, en onderzoek naar
Giacometti’s werk publiceren of eraan meewerken.
De
stichting
organiseert
ook
de
authenticatiecommissie voor werken van de
kunstenaar en verdedigt Giacometti’s werk in
Frankrijk en andere landen.
www.fondation-giacometti.fr

LA CITÉ MIROIR
La Cité Miroir is een unieke plek die volledig in het teken
staat van educatie, debat en cultuur. Het gebouw is het
resultaat van de renovatie van de vroegere Bains et
Thermes de La Sauvenière, een symbolisch monument
in het architectuurlandschap van de stad Luik dat sinds
mei 2005 op de Waalse erfgoedlijst prijkt.
De bouw van dit project ging van start in 1938 onder
impuls van schepen Georges Truffaut. Het badhuis
werd in 1942 opengesteld voor het publiek en kaderde in
de hygiënistenbeweging die de gezondheidsvoordelen
van netheid voor iedereen, ook voor de allerarmsten,
toegankelijk wilde maken. De openbare baden bleven
na de sluiting van het zwembad nog lang in gebruik.
De inwoners van Luik koesteren deze plek in het
bijzonder. Velen hebben er leren zwemmen of
beoefenden er andere sporten. Zwembad La Sauvenière
fungeerde als een plek voor sociale emancipatie,
solidariteit en zorg die voor iedereen toegankelijk is.
In 2000 sloten Les Bains et Thermes hun deuren omdat
ze niet langer voldeden aan de veiligheidsnormen. Het
gebouw geraakte geleidelijk in verval, alleen een paar
installaties bleven nog werken.

In 2004 ontstaat het Cité Miroir-project met de
oprichting van de vzw MNEMA.
De renovatiewerken worden toevertrouwd aan
het Bureau d’Etudes Pierre Beugnier en Triangle
Architectes. Er wordt voor een compleet andere
bestemming gekozen: het pand moet een culturele
ruimte worden met tentoonstellingszalen en een
theaterzaal, voorzien van de nieuwste technieken op
het gebied van isolatie, verwarming en verlichting.
Sinds januari 2014 zijn in het gerenoveerde monument
drie vzw’s ondergebracht (Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège, Les Territoires de la Mémoire en
MNEMA).
In een paar jaar tijd groeide La Cité Miroir uit tot een
vaste stek voor reflectie en dialoog waarin kunst,
cultuur, kennis en herinnering aan het verleden de
dialoog aangaan om de nieuwsgierigheid te wekken en
de openheid van geest te voeden.
In de huidige specifieke context van een ‘herstart’ en
grote vragen rond de plaats van cultuur, het anders-zijn
en de mens, krijgt de tentoonstelling Alberto Giacometti
– L’Humanité absolue een bijzondere dimensie. La Cité
Miroir is daarvoor de ideale omgeving.
www.citemiroir.be
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