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30 mei - 7 juli 2018 CARIBAÏ
Dépaysages

Caribaï, Caïa I, Gemengde techniek op hout, 2017, 70 x 510 cm (Detail)

Opening
woensdag 30 mei van 18 tot 21 u 

        TENTOONSTELLING



Berg-water en Wind-licht

Berg-water en wind-licht, dat is de Chinese naam voor landschap. Twee complemen-
taire duo’s die steunen op beweging en leegte om een levendige natuur te omschrij-
ven waarin de kunstenaar eerder opgaat dan dat hij ze omschrijft. 

Caribaï is een Frans-Venezolaanse kunstenares die werd geboren in Tokyo. Ze bracht 
de voorbije tien jaar door in Brussel. De Aziatische invloed is sterk aanwezig in haar 
werk. Je ziet het zowel in haar manier van schilderen als in het materiaal dat ze ge-
bruikt, namelijk Japans papier.

De tentoonstelling van Brussel brengt een dertigtal recente werken samen, gaande 
van grote polyptieken in hout tot veel lichtere en luchtige papieren hangwerken. Om 
in de tentoonstelling te geraken, moet de bezoeker eerst door de installatie ‘Zwevende 
werelden’. Zo wordt hij uitgenodigd zich te laten onderdompelen in het landschap zelf 
en deel te nemen aan de ervaring die Caribaï aanbiedt.

De tentoonstelling ‘Ontheemding’ wisselt af tussen zware en lichte materialen en is 
daarmee opgebouwd als de werken zelf, in een constante evenwichtsoefening tussen 
leeg en vol die de hele blik in het gevoel van het schilderij hult. 

Caribaï, Ontheemding 3, gemengde techniek op hout, 200 x 300 cm in 6 panelen, 2014



In de tekst die hij schreef voor het boek dat uitgeverij CFC aan Caribaï wijdde, beklem-
toont schrijver Akira Mizubayashi de breuken in het werk van Caribaï. Hij heeft het 
over breuken in het ritme van het penseel en in het werk zelf door het naast en bove-
nop elkaar plaatsen van de stukjes papier en panelen waaruit haar polyptieken bes-
taan (tot 8 panelen voor Caïa III). “Die breuken”, schrijft hij, “illustreren een veelheid 
van standpunten die korte metten maken met het idee van één beschouwende visie”. 
In deze composities, die duidelijk abstracter dan figuratief zijn, vernietigen de leegtes 
en aaneenschakelingen het begrip schaal om de kijker volledig onder te dompelen in 
het gevoel. Het schilderij van Caribaï omarmt de bezoeker. De plaats die de leegtes 
krijgen en de ruimte tussen de vormen wissen de grenzen van het werk. 

Ook de breuken dragen bij aan het ritme van de werken, aan hun spanningsveld. Er 
lijkt muziek in het werk van Caribaï te zitten. In de meest recente werken heeft ieder 
paneel van een polyptiek een andere breedte, met nieuwe, meer opvallende ritmes, 
terwijl de papieren fragmenten die op het hout zijn gekleefd, zoals brokstukken van 
percepties, meer variaties in grootte en kleur vertonen. Hiermee wordt het palet van 
Caribaï verruimd, want doorgaans vertoeft dat in blauw en groen van verschillende 
schakeringen. 

Achter de muziek voel je de dans. Caribaï heeft het in een gesprek over ‘paneelpasjes’, 
alsof iedere stap in haar polyptieken op de maat van een choreografie verloopt. Het 
lichaam is heel belangrijk in dit werk. Het wordt volledig gemobiliseerd in dit schilde-
rij vol gebaren dat soms, wanneer het graveermes diepe kerven in het hout trekt, zelfs 
gewelddadig is, om zo de grote bewegingen van het schilderij te ondersteunen. 

Omdat de traditionele Aziatische schilderkunst eerder de emotie van de natuur wil 
oproepen en ze niet zozeer wil afbeelden, dompelt het werk van Caribaï de kijker 
onder in de uitdrukking van die gevoelens in een ervaring die tegelijk meditatief en 
sensueel is.

Het atelier



CV CARIBAÏ

Frans-Venezolaanse kunstenares die in 1984 werd 
geboren in Tokyo. Hoger diploma in Plastische 
Expressie (aan het Franse DNSEP), behaald in 
2008. Woont en werkt sinds 2018 in Italië.

PERSOONLIJKE TENTOONSTELLINGEN

2018 : Dépaysages, Galerie La Forest Divonne, 
Bruxelles, BE
2017 : Maison des cultures, Saint-Gilles, BE
2016 : Quartiers Latins, Bruxelles, BE
2015 : Galerie MC2, Bruxelles, BE
2012 : Salon du livre, Genève, CH 
    Mundo B, Bruxelles, BE
2009 : Hôtel de ville, Ornans, FR
2007 : Manoir des ducs de Lorraine, FR
   Galerie La Hune, Paris, FR

COLLECTIEVE TENTOONSTELLINGEN

2017 : Galerie La Forest Divonne, Paris, FR
    Chateau de Poncé, Poncé-sur-Loire, FR
    Carte de visite BXL, Bruxelles, BE
2016 : Maison des artistes d’Anderlecht, 
Bruxelles, BE
    Carte de visite BXL, Bruxelles, BE
    Parcours d’artistes de Saint-Gilles, Bruxelles, 
BE
2015 : Galerie MC2, Bruxelles, BE
2014 : W:Halll, Bruxelles, BE
    Parcours d’artistes de Saint-Gilles, Bruxelles, 
BE
2012 : Galerie Färber, Bruxelles, BE
2010 : Maison de l’Amérique Latine, Paris, FR
2009 : Galerie La Hune, Paris, FR
2004 : Grand Kursaal, Besançon, FR

PRIJZEN EN BEURZEN

2017 : Bourse « aide à l’édition et à la création», 
Fédération Wallonie-Bruxelles
2014 : Prix des arts de Woluwé édition 2014, 
Bruxelles, BE
    Bourse « aide au projet », Fédération Wallo-
nie-Bruxelles
2013 : Fondation privée du Carrefour des Arts, 10 
mois de résidence et bourse à Bruxelles
    Bourse « aide au projet », Fédération Wallo-
nie-Bruxelles
2004 : Prix « Jeune artiste », Lions Club français

PUBLICATIES

BOEKEN VAN DE KUNSTENARES

2017 : Dépaysages, textes de A. Mizubayashi et 
Claude-Louis Combet, édition CFC
2012 : Le Silence du héron, texte de D. Bévalot, 
éditions Grandir (gravures sur bois)
2008 : Le Naufragé de Valparaíso, texte de Luís 
Mizón, editions Æncrages & Co (linogravures)
2008 : Formes de la Nuit, recueil de François 
Migeot, editions Æncrages & Co (lithographies)

GEÏLLUSTREERDE POËZIEVERZAMELINGEN

2009 : Le Chant inquiet, anthologie bilingue du 
poète Ramos Súcre, éditions Le Grand Tétras
2007 : Le poids de l’air, F. Migeot , éd. Virgile
2007 : Moires, F. Migeot, éd. Empreintes
2004 : Avant l’éclipse, F. Migeot, éd. Virgile
1998 : Orly-Sud, F. Migeot, éd. L’Harmattan
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