
Tentoonstelling  van  de  kunstschilder    
Antonio  Nunziante  

�   

in  het  ARAN  ART  Gallery  

van  27  oktober  tot  28  december  2017  
Gasthuisstraat,  15  (Sint-‐Jansplein)  –  1000  Brussel  –  Parking:  AlberMne  



EEN  BUITENGEWONE  EN  REIZENDE  TENTOONSTELLING  

In  2017  brengen  talrijke  musea  en  culturele  centra  over  heel  België  hulde  aan  het  uitzonderlijke  talent  van  de  
surrealisMsche  kunstschilder  Antonio  Nunziante.    Brugge  (Oud  Sint  Jans)  was  de  eerste  etappe  van  een  veelzijdige  
reizende  tentoonstelling  gewijd  is  aan  Antonio  Nunziante  die  daarna  op  het  kasteel  van  Waroux  (Luik)  in  augustus  en  in  
het  Paleis  van  Aarlen  in  september  en  oktober  voorgesteld  werd.  Nu  komt  Brussel  (Zavel)  aan  de  beurt.  Deze  reizende  
tentoonstelling  hee[  als  Mtel  “Antonio  NUNZIANTE,  het  beeld  bedenken  en  het  idee  schilderen”.    

De  tentoonstelling  zal  dieper  ingaan  op  het  werk  van  deze  grote  naam  uit  de  “pi^ura  metafisica”  (metafysische  
schilderkunst).  Naar  het  beeld  van  zijn  beroemde  Mjdgenoten  volgde  Antonio  Nunziante  lessen  bij  meesters  om  ze  
daarna  te  oversMjgen.  Men  herkent  duidelijk  de  referenMes  van  de  schilder,  die  bovendien  vaak  zijn  bewondering  toont  
voor  oude  en  moderne  meesters  zoals  Giorgio  Di  Chirivo  of  René  Magri^e...    

�   

ANTONIO  NUNZIANTE  VINDT  PERFECTIE  IN  PURE  SCHOONHEID...  

De  schilderijen  die  voor  deze  tentoonstelling  gekozen  werden  illustreren  de  verschillende  face^en  van  het  werk  van  
Antonio  Nunziante.  De  kunstwerken  van  de  schilder  zullen  tentoongesteld  worden  naast  die  van  René  Magri^e,  Paul  
Delvaux  en  Salvador  Dalí.  In  de  scenografie  zal  het  publiek  ontdekken  dat  Antonio  Nunziante  de  perfecMe  vindt  in  de  
pure  schoonheid  en  het  evenwicht.  De  kunstenaar  gee[  de  voorkeur  aan  ervaringen,  herinneringen,  hoop,  emoMes,  
elementaire,  universele  en  Mjdloze  vormen.  Een  extreme  verfijning  roept  andere  culturen  op.  Uit  deze  alchemie  van  
vormen  lijkt  een  nieuwe  geboorte  te  ontstaan,  die  spiritueler  is  en  waaruit  een  indruk  van  stabiliteit  voortvloeit.  De  
geest  die  in  deze  kunstwerken  vervat  zit  lijkt  zich  open  te  stellen  voor  het  bewustzijn  van  de  wereld.  De  voornaamste  
kwaliteit  van  Antonio  Nunziante  bestaat  erin  om,  dankzij  een  buitengewone  technische  vaardigheid,  de  arMsMeke  
stappen  van  zijn  grote  meesters  uit  te  diepen  en  de  grenzen  te  verleggen  vanuit  hun  verschillende  universa.  Zijn  werk  
is  als  een  zeker  openbaring  van  het  onbewuste.  Zijn  benadering  van  het  beeld  is  de  vrucht  van  een  intens  proces  van  
reflecMe.  Door  in  zijn  schilderijen  zowel  beelden  als  ideeën  te  verwerken,  bouwt  hij  de  brug  tussen  het  zichtbare  en  het  
onzichtbare  en  laat  hij  de  poëMsche  kracht  van  de  taal  en  de  beelden  op  de  voorgrond  treden.  Met  een  betoverende  
en  wrede  vernu[igheid  gebruikt  Antonio  Nunziante  zijn  vrijheid  als  schilder  om  overal  het  “gebrek  aan  verband”  
tussen  het  zichtbare  en  het  leesbare,  het  zien  en  het  lezen  te  laten  heersen.    



�   

.    

ANTONIO  NUNZIANTE,  DE  SCHILDER  DIE  HET  MYSTERIE  ZICHTBAAR  MAAKT…  

We  kunnen  de  buitengewone  kracht  die  uitgaat  van  de  werken  van  Antonio  Nunziante  niet  ontkennen.  Meer  dan  een  
nieuwe  concepMe  van  het  beeld,  is  het  een  nieuwe  en  opvallend  moderne  concepMe  van  het  kunstwerk  in  zijn  geheel  
dat  de  schilder  naar  voren  brengt.  Hij  haalt  de  manier  waarop  voorstelling  vroeger  gemaakt  werden  volledig  onderuit.  
Antonio  Nunziante  maakt  ook  regelmaMg  gebruik  van  de  sMlte,  die  heer  en  meester  is  in  zijn  werk,  om  het  mysterie  op  
poëMsche  wijze  uit  te  drukken.  Zijn  beelden  trachten  het  onzichtbare  zichtbaar  te  maken.  Antonio  Nunziante  is  ervan  
overtuigd  dat  poëzie  de  enige  manier  is  om  dit  mogelijk  te  maken,  om  het  te  begrijpen.  Enkel  poëzie  “hee[  de  kracht  
om  ons  te  verrassen  en  ons  te  betoveren”.  In  de  werken  van  Antonio  Nunziante  maakt  poëzie  het  mysterie  zichtbaar  en  
biedt  ze  een  nieuwe  visie  op  de  wereld  waarin  de  toeschouwer  zijn  isolement  terugvindt  en  “de  sMlte  van  de  wereld  
hoort”...  

�   



INFOS  

ARAN  ART  Gallery  

Gasthuisstraat,  15  (Sint-‐Jansplein)  –  1000  Brussel  –  Parking:  AlberMne  

De  tentoonstelling  vindt  plaats  van  27  oktober  tot  28  december  2017    

Open  Alle  dagen,  behalve  op  maandag,  van  van  11u  tot  18u.  

PersrelaMes:  fx@acMonetcommunicaMon.be  

-‐ Reportages  over  Antonio  Nunziante  :  
-‐ h^ps://www.rtc.be/video/culture/

le_peintre_italien_antonio_nunziante_expose_au_chateau_de_waroux-‐1495964-‐999-‐325.html  
-‐ h^ps://www.tvlux.be/video/culture/exposiMon/arlon-‐les-‐oeuvres-‐d-‐antonio-‐nunziante-‐exposees-‐au-‐

palais-‐_26963.html  
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