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L’Empreinte du vent

Caribaï, L’Empreinte du vent V, Inkten, Japans papier, acryl, pigmenten en houtsneden., 185 x 437 cm, 2021 
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Zicht op de tentoonstelling Dans un Monde flottant in het Museum voor Aziatische Kunst in Nice, 2021



1. PERSBERICHT

De tentoonstelling L’Empreinte du vent is gebaseerd op het monumentale ensemble 
van 33 meter dat Caribaï voor het Musée des Arts Asiatiques de Nice heeft 
ontworpen, ter gelegenheid van de persoonlijke tentoonstelling Dans un Monde 
flottant die het museum van 15 mei tot 15 december 2021 aan hem heeft gewijd.

Berg-water en wind-licht, zo noemt het Chinees het landschap. Twee complementaire 
paren, die gebaseerd zijn op beweging en leegte om een levende natuur uit te drukken 
waarin de kunstenaar meer geïntegreerd is dan hij beschrijft. Caribaï, een Frans-
Venezolaanse kunstenaar, is geboren in Tokio. Ze woonde bijna 10 jaar in Brussel, tot 
2018, en werkt momenteel in Zuid-Frankrijk. De invloed van Azië is zeer sterk in haar 
werk, zowel in haar benadering van het schilderen als in de materialen die zij gebruikt, 
met name Japans papier.
 
«In haar werk construeert Caribaï de wereld als een geleerde. Ze betrekt haar hele lichaam in 
een creatief proces dat zowel intern als extern is, zoals een Chinese schilder die de energieën (qi) 
die door zijn lichaam stromen mobiliseert wanneer hij een werk creëert. Net als hij schildert zij 
niet op het motief, maar reconstrueert zij elementen of natuurverschijnselen vanuit sensaties 
of emoties. Haar benadering integreert de begrippen Leeg-Vol, Berg-Water, Wind-Licht die de 
traditionele Chinese schilderkunst conceptueel en formeel beheersen. Het is maar een kleine 
stap om te zeggen dat zij een geleerde is.»
Adrien Bossard, conservator van het Musée des Arts Asiatiques de Nice

«Er zijn windsporen te vinden in de natuur: golven worden getekend door de luchtstromen die ze 
vormen, hetzelfde geldt voor wolken, rimpelingen van kliffen, wolken van vlokken, gegraveerde 
rotsen, vlagen. Deze afdrukken hebben hun stempel op mij gedrukt. Het is vanuit deze emotionele, 
visuele, zintuiglijke, gevoelige sporen dat ik zelf een afdruk op papier achterlaat. 
De wind is ook wat bezielt, het is de adem, de grote ademhaling van de wereld, die noch 
gedefinieerd noch voorzien kan worden. Hij impliceert een dimensie van expansie, van kruising, 
van voortplanting, zelfs van vruchtbaarheid. 
Dit landschap, meer dan dertig meter breed, biedt de kruising van een ademhaling. Ik hoop 
dat het van de ene kant tot de andere wordt bewoond door deze dimensie van dynamiek en 
voortdurende transformatie.»
Interview met Caribaï in L’Empreinte du Vent, Asian Art Museum, Silvana Editorial
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2. CARIBAÏ

«In haar werken construeert Caribaï de wereld als een geleerde. Ze betrekt haar hele 
lichaam in een creatief proces dat zowel intern als extern is, zoals een Chinese schilder 
die de energieën (qi) die door zijn lichaam stromen mobiliseert bij het creëren van 
een werk. Net als hij schildert zij niet op het motief, maar reconstrueert zij elementen 
of natuurverschijnselen vanuit sensaties of emoties. Haar benadering integreert de 
begrippen leeg-vol, berg-water, wind-licht die de traditionele Chinese schilderkunst 
conceptueel en formeel beheersen. Het is maar een kleine stap om te zeggen dat ze 
een geleerde is.»

Adrien Bossard, Conservator van het Musée des Arts Asiatiques de Nice.
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SOLO TENTOONSTELLINGEN

2023 « L’Empreinte du vent », Galerie La Forest Divonne, Brussel, BE

2022 « Clairevoies », Galerie La Forest Divonne, Parijs, FR

2021 « Dans un monde flottant », Musée Départemental des Arts Asiatiques, Nice, FR

2019  Museumruimte, Stadhuis-Kasteel van Tourrettes-Sur-Loup, FR

2018  « Dépaysages », Galerie La Forest Divonne, Brussel, BE

2017  Huis van Culturen, Sint-Gillis, BE

2016  Quartiers Latins, Brussel, BE

2015  Galerie MC2, Brussel, BE

2012  Boekenbeurs, Genève, CH 
 Mundo B, Brussel, BE

2009  Stadhuis, Ornans, FR

2007  Landhuis van de hertogen van Lotharingen, FR 
 Galerie La Hune, Parijs, FR

GROEP TENTOONSTELLINGEN

2022 « Dialogue minéral », Château de Poncé, Poncé-sur-Loir, FR
 « Years of Residencies », Fondation Carrefour des Arts, Espace Vanderborght, 
 Brussel, BE

2018  Galerie La Forest Divonne, Parijs, FR 
 Galerie La Forest Divonne, Brussel, BE

2017  Galerie La Forest Divonne, Parijs, FR 
 « Gestes », Château de Poncé, Poncé-sur-Loir, FR 
 Visitekaartje BXL, Brussel, BE

3. BIOGRAFIE CARIBAÏ
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Geboren in 1984 in Tokio - Woont en werkt in Brussel

«Mijn schilderij opent zich naar een innerlijke wereld van transparanties, lichtheid, 
tektonische bewegingen, sporen en reliëfs, afgronden. Het geeft ons de mogelijkheid om 
een intieme reis te zien en te voelen, op de rand, stil. Het wordt gevoed door herinneringen 
aan sensaties. Eerst is er een moment van ontmoeting met de wereld, intens beleefd, waar 
ik me in onderdompel. Dan wist de vergetelheid de scherpe precisie van de werkelijkheid 
uit. Ik zoek naar een taal van verfrommeld papier, inkt, reliëfs en sporen, om vorm te 
geven aan deze momenten die zijn uitgewist en toch hun sporen hebben nagelaten.» 
 
Dit werk van herinnering en condensatie probeert de energie van deze momenten te herstellen. 
Het gaat er niet om een specifiek landschap of een bepaald object te herkennen, maar, zoals 
oosterse schilders zo goed doen, om zich in zichzelf te verzamelen en deze primaire energie 
weer naar boven te laten komen in een beweging van transformatie.



2016  Huis van Kunstenaars in Anderlecht, Brussel, BE 
 Visitekaartje BXL, Brussel, BE 
 Sint-Gillis kunstenaarsparcours, Brussel, BE

2015  Galerie MC2, Brussel, BE

2014  W:Halll, Brussels, BE 
 Sint-Gillis kunstenaarsparcours, Brussel, BE

2012  Galerie Färber, Brussel, BE

2010  Maison de l’Amérique Latine, Parijs, FR

2009  Galerie La Hune, Parijs, FR

2004  Grand Kursaal, Besançon, FR

PUBLICATIES

Monografieën

2017  Dépaysages, tekst van A. Mizubayashi en Claude-Louis Combet, CFC Edities

Kunstenaarsboeken

2021 Caribaï, L’Empreinte du vent, SilvanaEditoriale & Musée des Arts Asiatiques – 
 Musée du département des Alpes-Maritimes
   
2012  Le Silence du héron, tekst van D. Bévalot, Grandir Edities (houtsneden)

2008 Le Naufragé de Valparaíso, tekst van Luís Mizón, Æncrages & Co Edities
 Formes de la Nuit, recueil van François Migeot, Æncrages & Co Edities

Geïllustreerde poëziebundels

2009  Le Chant inquiet, tweetalige bloemlezing van de dichter Ramos Súcre, Le Grand Tétras Edities

2007  Le poids de l’air, F. Migeot , Virgile Moires Edities, F. Migeot, Empreintes Edities

2004  Avant l’éclipse, F. Migeot, Virgile Edities

1998  Orly-Sud, F. Migeot, L’Harmattan Edities

PRIJZEN EN SUBSIDIES

2017  Subsidie 2017 «Publishing support», Federatie Wallonië-Brussel 
 Subsidie «Aide à la création», Fédération Wallonie-Bruxelles

2014  Winnaar van de Prix des arts de Woluwé 2014 editie, Brussel, BE  
 Subsidie «Projectondersteuning», Federatie Wallonië-Brussel

2013  Winnaar van de privéstichting Carrefour des Arts: beurs voor creatie en   
 residentie van 10 maanden in Brussel  
 Subsidie «Projectondersteuning», Federatie Wallonië-Brussel

2004  Prijs «Jonge kunstenaar», Franse Lions Club
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Caribaï - L’Empreinte du vent
9 maart tot 22 april 2023

Vernissage 
Donderdag 9 maart 2023 van 17.00 tot 21.00 uur in aanwezigheid van de kunstenaar 

Galerie La Forest Divonne
Munthofstraat 66, 1060, Brussels
dinsdag tot zaterdag van 11u tot 19u
www.galerielaforestdivonne.com

5. PRAKTISCHE INFORMATIE

PERS CONTACT
Virginie Luel - v.luel@galerielaforestdivonne.com - + 32 (0) 478 49 95 97
brussels@galerielaforestdivonne.com -  + 32 (0) 25 44 16 73
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Caribai, Clairvoie III, 2022, Inkt op japans papier, gelamineerde glasplaten, geborsteld stalen 
standaard en wasé, © Bertrand Hugues


