
Expo Rechts / Averechts – Textiel tussen kunst
en design

Vanaf 31 maart tot eind september palmen kunstenaars en ontwerpers die met het
medium textiel werken, de scène in van het museum. De expo ‘Rechts/Averechts’
plaatst het textielontwerp binnen een ruimere context van design, mode, kunst en
architectuur.
  



De tentoonstelling ontstond naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de
afstudeerrichting textielontwerp aan KASK/School of Arts van de HoGent. De open visie,
eigen aan de opleiding, is de rode draad en confronteert werk van internationale
kunstenaars met dat van alumni. 

Werk van Louise Bourgeois, Sonia Delaunay en Franz West gaat in dialoog met
ontwerpen van o.a. Joanna Reuse, Leda Devoldere en vele andere alumni. Valérie
Mannaerts, Kristof Van Gestel en Henri Jacobs maken nieuw werk voor de
tentoonstelling.

Het project, gecureerd door Els Huygelen, tast de grenzen af van kunst en design.
Design en kunst staan naast elkaar. De werken worden bovendien letterlijk en figuurlijk
van hun sokkel gehaald in een scenografie met verrassende visuele assemblages.
Verwacht je aan een ontmoeting die de grenzen tussen kunst en design overstijgen en
waarbij het ontwerp, de ontwerpfase en het finale resultaat gelijkwaardig zijn. 

In het kader van ‘Rechts / Averechts’ nodigde S.M.A.K. Kader Attia uit om te reflecteren
over actuele toepassingen van textiel in de beeldende kunsten. Attia werkt zowel als
kunstenaar, historicus, antropoloog, filosoof en etnograaf aan zijn project over de
filosofische idee rond herstel. Met een combiticket kunnen bezoekers beide expo’s
ontdekken.

Inspirerend werk van:
Petra Blaisse, Louise Bourgeois, Ronan & Erwan Bouroullec, Sonia Delaunay, Leda
Devoldere, Martine Gyselbrecht, Christoph Hefti, Henri Jacobs, Hella Jongerius, Jean-
Paul Lespagnard, Valérie Mannaerts, Chevalier-Masson, Berlinde De Bruyckere, Guy
Mees, Muller Van Severen, Bertjan Pot, Robert Rauschenberg, Joanna Reuse, Viviane
Sassen, Diane Steverlynck, Pascale Marthine Tayou, Rosemarie Trockel, Carole
Vanderlinden, Rinus Van de Velde, Kristof Van Gestel, Anne-Mie Van Kerckhoven, Franz
West.

De tentoonstelling ‘Rechts/Averechts’ loopt van 31 maart tot 1 oktober 2017 in Design
museum Gent. Rechts/Averechts is een coproductie van Design museum Gent en
KASK/School of Arts van de HoGent en wordt ondersteund door de Vlaamse
Gemeenschap. In samenwerking met S.M.A.K. en Manoeuvre.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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