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Beeldmateriaal

Op 13 oktober opent de eerste Nederlandse solotentoonstelling van Sol Calero in

Museum Boijmans Van Beuningen. De installatie die Calero voor het museum zal

maken vormt het sluitstuk van de reeks ‘Sensory Spaces’ die in 2013 begon.

Sol Calero is een rijzende ster in de kunstwereld die met kleurrijke en zaalvullende installaties

wereldwijd furore maakt. Voor haar eerste solotentoonstelling in Nederland maakt ze een

installatie met de titel ‘El Patio’. Calero’s werk gaat over de complexe Latijns-Amerikaanse

identiteit en het stereotype beeld dat mensen daarvan hebben. Zij probeert culturele clichés te

ontrafelen en een alternatief te bieden voor de Westerse blik op de kunstgeschiedenis.

Sol Calero
De Venezolaanse Sol Calero (Caracas 1982) vluchtte op 17-jarige leeftijd met haar familie naar

Europa. Ze besloot als kunstenaar de geschiedenis van Latijns-Amerika onder de loep te nemen.

Calero, nu woonachtig in Berlijn, doet onderzoek naar syncretisme: het fenomeen waarbij de

ene cultuur al dan niet gedwongen opgaat in de andere. Hierbij staat haar fascinatie centraal

voor de renaissance en de barok, en de invloed die deze stromingen hebben uitgeoefend op de

Latijns-Amerikaanse kunst. Museum Boijmans Van Beuningen, met een uitgebreide collectie

oude kunst inclusief topstukken van barokke meesters als Peter Paul Rubens, biedt Calero

ruimschoots aanknopingspunten om dit onderwerp uit te diepen.

https://boijmans.pr.co/media_kits/220848


Sol Calero's 'Amazonas Shopping Center' in de Hamburger Bahnhof in 2017. Foto: Trevor

Good.

Sol Calero wordt wereldwijd door instellingen voor projecten uitgenodigd. Dit jaar toonde ze

haar werk al in de Kunstverein Düsseldorf, op de Fiac in Parijs, en in Kunsthalle Lissabon.

Komend jaar exposeert ze onder meer in Tate Liverpool. In 2017 werd Sol Calero genomineerd

voor de ‘Preis der Nationalgalerie’ en stond ze op de shortlist ‘Future Generation Art Prize’.

‘El Patio’



Voor Sensory Spaces in Museum Boijmans Van Beuningen wil Calero een kleurrijke

ontmoetingsplek voor de museumbezoeker maken. Tijdens haar reizen door het Andesgebied

zag ze hoezeer de patio is doordrongen in de Latijns-Amerikaanse cultuur. Mensen komen er

samen om er te leven en van gedachten te wisselen. Je zou haast vergeten dat de Spanjaarden

dit icoon van de koloniale architectuur in de ‘Nieuwe Wereld’ introduceerden. Niet alleen in de

architectuur, maar ook in kleuren en patronen onderzoekt Calero het syncretisme. Ze speurt zo

naar een alternatief voor de Westerse blik op de kunstgeschiedenis.  ‘Ik heb mijn praktijk altijd

gezien als een middel om niet-westerse kunstbegrip te herstellen,’ aldus Calero. ‘Ik heb dat

gedaan door de aandacht te vestigen op folklore, vakmanschap, handarbeid en decoratie als

bronnen van esthetische stijl en kennis’. In ‘El Patio’ benadert ze syncretisme op meer abstracte

wijze, waarbij macht en invloed wordt gerepresenteerd in schilderkunst en architectuur. 

Saskia van Kampen-Prein, conservator moderne en hedendaagse kunst en samensteller van

de tentoonstelling: ‘Calero’s kleurrijke installaties ogen speels, frivool en exotisch, maar schijn

bedriegt. Alle vormen, kleuren en patronen houden verband met de complexe Latijns-

Amerikaanse identiteit en haar sociale en politieke geschiedenis.’

Sensory Spaces
Sensory Spaces is de titel van een reeks solotentoonstellingen in de Willem van der Vorm

Galerij, de gratis toegankelijke tentoonstellingsruimte in het entreegebied van Museum

Boijmans Van Beuningen. Voor iedere editie wordt een kunstenaar gevraagd om de ruimte naar

zijn of haar hand te zetten. Sensory Spaces begon in 2013 en bevatte tentoonstellingen van

Oscar Tuazon, Sabine Hornig, Elad Lassry, Liu Wei, Siobhán Hapaska, Sara VanDerBeek,

Aleksandra Domanovic, Mike Nelson, Beni Bischof, Olaf Nicolai, Raphael Hefti, Abraham

Cruzvillegas, Anne Hardy en Latifa Echakhch. Sol Calero’s installatie  is de vijftiende en laatste

presentatie in de reeks. Het museum stelt een slotpublicatie samen over de reeks Sensory

Spaces, die in januari 2019 wordt gepresenteerd. Kijk voor meer informatie over de

tentoonstellingsreeks op boijmans.nl

 

Sensory Spaces wordt mede mogelijk gemaakt door Ammodo.

https://www.ammodo.org/
http://boijmans.nl/
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-14-latifa-echakhch
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-13-anne-hardy
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-12-abraham-cruzvillegas
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-11-raphael-hefti
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-10-olaf-nicolai
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-9-beni-bischof
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-8-mike-nelson
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-7-aleksandra-domanovic
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-6-sara-vanderbeek
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-5-siobhan-hapaska
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-4-liu-wei
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-3-elad-lassry
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-2-sabine-hornig
https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-1-oscar-tuazon
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