	
  
	
  

■ IN BEELD

	
  

kun

H
st
tentoonstelling
‘Invisible Beauty’
in het S.M.A.K.

Onze
heel w
naar H
augus

Gelijktijdig met de tentoonstelling in ons

Naar aan

administratief centrum maakt Haiders

Haider z

werk ook deel uit van een tentoonstelling

duiding

nergens minder dan in het S.M.A.K.

een teks

‘Invisible Beauty’ werd ontwikkeld voor
het paviljoen van Irak op de Biënnale

“Ooit ver

in Venetië 2015. Philippe van Cauteren,

vogels e

directeur van het S.M.AK. Gent, selec-

gebeurt

teerde vijf hedendaagse Iraakse kunste-

staat. Tw

naars, waaronder Haider Jabbar, na een

een bloe

reis naar Irak die werd georganiseerd en

mensen

ondersteund door de Ruya Foundation

werd aan

For Contemporary Culture in Iraq. Het

er enkel

S.M.A.K. toont een museale vertaling van

den van

dit initiatief.

gezichte

De titel van de tentoonstelling verwijst

Bagdad,

zowel naar de ongewone of onverwachte

wanhoo

onderwerpen in de tentoongestelde wer-

tastrofe

ken, als naar de onvermijdelijke onzicht-

land.

baarheid van Iraakse kunstenaars op de
internationale scène. Talrijke thema’s ko-

Ik ben op

men aan bod, waaronder de relatie tussen

hele leve

kunst en overleven, archiveren, therapie

ren midd

en schoonheid. De eindeloos interpreteer-

die het le

bare titel wil de vele verschillende manie-

mensen

ren blootleggen waarop men kunst, die is

in Koew

voortgebracht door een land dat onder-

de hong

worpen is geweest aan oorlog, genocide,

nomisch

mensenrechtenschendingen en de op-

er de Am

gang van ISIS, kan benaderen.

van de d

veel sted

praktisch

ringen v

van 28 mei tot 4 september 2016

taristisc

S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent

ISIS. Die

www.smak.be

Wat in C

niet nieu

8

	
  

■ IN BEELD

kunstenaar op de vlucht voor oorlog en geweld

Haider Jabbar
stelt tentoon
’

Onze gemeente heeft sinds de vluchtelingencrisis uitbrak
heel wat vluchtelingen opgevangen. Eén van hen is kunstenaar Haider Jabbar, afkomstig uit Bagdad (Irak). Nog tot eind
augustus stelt Haider tentoon in het administratief centrum.

PORTRETTEN VAN
SLACHTOFFERS ISIS
Speciaal voor onze gemeente heeft Haider
Jabbar (°1986) een selectie
gemaakt van vijftien portretten in aquarel die reflecteren over de ISIS-crisis
en de vele slachtoffers die
ze heeft geëist. Deze wer-
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MEER WETEN?
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T 03 2980 9 05

Wat in Camp Speicher gebeurde, was dus

cultuur@zoersel.be
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