Zicht in Absolute Art Gallery, Kustlaan Knokke met twee werken van Zhuang Hong Yi

Kunst als overbrenger van emoties
Absolute Art Gallery is in de eerste plaats een familiegeschiedenis. Het verhaal van drie kunst fanaten en -kenners: wijlen Yvan de Backer en zijn twee zonen Yoeri en
Miguel. Absolute Art Gallery streeft naar authenticiteit
en originaliteit en zet daarvoor vooral in op professionalisme, hard werken en het opbouwen van vertrouwensrelaties. De galerie werkt momenteel met ca. 40
internationaal bekende kunstenaars van uiteenlopende
origine. Elk van hen heeft zijn of haar typische horizon
en verhaal en staat voor een eigen cultuur, geschiedenis
en ziel. Hun werk wordt tentoongesteld in de 4 galeries
van Absolute Art Gallery - 2 in Knokke, 1 in Brugge en
1 in Brussel - als een soort bloemlezing van indrukken
en emoties. Welk thema ze ook behandelen, de kunstenaars van Absolute Art Gallery worden aangemoedigd
om dat te doen met de modernste technieken en in een
specifieke hedendaagse beeldtaal.
Tijdens haar bijna 20-jarig bestaan heeft Absolute Art

Gallery veelvuldig bewezen vruchtbare samenwerkingsverbanden op lange termijn te kunnen opzetten en te
onderhouden.
De absolute betrokkenheid van voorheen Yvan en tegenwoordig Yoeri, Miguel en hun medewerkers overstijgt ruimschoots het louter commerciële aspect. Hun
keuzecriterium bij de ontmoeting met een kunstenaar
en de kennismaking met diens werk is om te beginnen
hun persoonlijke perceptie. “Wij bekijken en beoordelen de kwaliteit van een kunstwerk in 1e instantie op
basis van onze specifieke en persoonlijke kijk. We laten
vooral ons buikgevoel en ons hart spreken. De vraag is
altijd: willen we dat werk elke dag zien bij ons thuis en
er voortdurend emotioneel door geraakt worden? Dat
is de 1e vraag die we met Ja moeten kunnen beantwoorden. Pas daarna kan er sprake zijn van wat we meer
objectieve redenen zouden kunnen noemen.”

Robert Steng “Four Beams” - houten wandsculptuur

Een dergelijk selectieproces leidt er natuurlijk toe dat
een galerie zich volledig engageert en investeert in
diepgaande relaties. Kunstenaars worden er begeleid en geadviseerd op alle niveaus van hun creatieve
proces. Elke samenwerking is een hoogst individuele
benadering, waarbij het respect voor de maker en zijn
universum primeert. Dat maakt dat de kunstenaars
onbezorgd hun onderzoek, experimenten en inspiratie de vrije loop kunnen laten. Met zijn aanmoedigingen en stimuli draagt Absolute Art Gallery bij tot de
evolutie van zijn kunstenaars en biedt hen een platform, een internationaal publiek en een uitstraling ver
over onze grenzen heen.

Renaud Delorme “Portait de Kate Moss” - mixed media

De kunstenaars die momenteel vertegenwoordigd
worden door Absolute Art Gallery zijn (in willekeurige volgorde): Marc Lagrange, Reinhard Voss, Jacqueline Bozon, Jimmy Nelson, Bruno Walpoth, Mirjam
Abraas, Ronald Dupont, Benoît Trimborn, Andreas Zimmermann, Wim Ricourt, Nick Gentry, Martin
Hollebecq, Zhuang Hong Yi, Stéphane Halleux, Ditty
Ketting, Christine Comyn, Jeff Kowatch, Martijn Hesseling, Alan Kingsbury, Philippe Desloubières, Renaud
Delorme, Robert Steng, Gerard Mas, Karel Zijlstra,
Carlos Mata, Christiaan Lieverse, Hans De Bruijn, Lu
Luo, Jürgen Lingl-Rebetez, Stéphane Cipre, Atelier
Les Deux Garçons, Frieke Janssens, Kiko Miyares and
Willi Siber.

Stéphane Halleux “Représentant Rustines” (photo Muiel Thies)

Vier Galleries
Absolute Art Gallery bestaat uit 4 galeries, gesitueerd in
drie belangrijke steden van België: Knokke, Brugge en de
hoofdstad Brussel.
Yvan, Yoeri en Miguel openden in 2000 hun eerste galerie
in Knokke. In hun portfolio op dat moment vertegenwoordigden ze 3 bekende kunstenaars, Christine Comyn, Wim
Ricourt en Renaud Delorme.
Amper 2 jaar na de opening van de eerste galerie realiseerden ze in het historische hart van Brugge een 2e tentoonstellingsruimte. In de oude Middeleeuwse stad wordt deze
galerie elke dag druk bezocht door een zeer internationaal
cliënteel, die op zoek is naar kwaliteitsvolle ontdekkingen. Iets waar Absolute Art Gallery inmiddels voor bekend
staat. De immense ruimte van 300 m² biedt plaats aan een
permanente tentoonstelling met een selectie werken van
steeds wisselende, door de galerie vertegenwoordigde,
kunstenaars.

Marc Lagrange “Tale of A Shadow” - photography

In 2007 verhuist de oorspronkelijke galerie in Knokke naar
een ruimer pand van aan de Kustlaan. Die locatie is ideaal,
zeer centraal gelegen en trekt iedere dag een groot aantal
bezoekers. Hier worden veelal solo-shows met de vertegenwoordigde kunstenaars georganiseerd.
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Martijn Hesseling - Classroom - collage on plexiglass
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