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T E N T O O N S T B L L I N G E N
Paris s'éveille
Hcr bulkt van dc intéressante tentoonstellin-
gen in Parijs. Stof genoegom een weekend lang
musea af te dweilen. Bill Viola, Robert Map-
plethorp>e en de Kabakovs exposeren in Grand
Palais, Dries van Noten palmt bet Musée des
Arts Décoratifs in. Musée Marmottai! toont
zelden getoonde impressionisten en Petit Palais
flasht back naar bet Parijs van 1900. Vanaf deze
week komen daar nogenkele bclangrijke shows
bij. In bet Louvre begint op 19 juni de expo
'MaMjues, mascarades, mascarons': een ten-
toonstell i ng over de geschiedenis van bet mas-
ker in de kunst, bet theater, de religie en de
dodencultus. De expo doorkruist 2000 jaar met
kunstwerken en objecten van de Bactriërs tôt
Man Ray. Neg in bet Louvre is een preview tc
zîen van de vaste collecte van bet nog te ope-
nen Louvre in Abu Dhabi. Even verderop, in
Maison Rouge, bedacht verzamelaar Antoine
de Galbert een bizar concept voor de collec-
tiepresentatie van zijn stichting, Voor de tiende
verjaardag van Maison Rouge schakelde hij
een computerprogramma in om een toevallige
selectie te maken uit zijn immense verzame-
ling moderne en hedendaagse kunst. De 1200
werken zijn sinds. 14 juni kris krasongehangen
san één immense muur van 200 meter lang.
Nog zo'n vreemde keuze is Lee Ufan in bet
Palets van Versailles. De Koreaan.se filosoof,
beeldhouwcr en schilder tnocht enkele heden-
daagse ingrepen doen in en rond bet pronk-
paleis. Zijn verstilde poëzie en haast onzicht-
bare sculpturen clashen sinds deze week met
bet opulente klatcrgoutl in Versailles.
'Masques, mascarades, mascarons', van 79/uni
tôt 22 september in het Louvre in Partis,
le Mur', fof 21 september in Maison Rouge
'Lee Ufan', tôt 2 november, Kasteei van Versailles.
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