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Keitelman Gallery stelt met genoegen een nieuwe tentoonstelling voor van de Italiaanse kunstenaar 
Gabriele Di Matteo (geboren in 1957 - woont in Milaan), die samengaat met zijn grote 
tentoonstelling in BPS 22 in Charleroi, die in de herfst van dit jaar plaatsvindt. 
Gabriele Di Matteo maakt deel uit van die schalkse Italiaanse kunstenaars die, van Piero Manzoni tot 
Maurizio Cattelan, er als een goochelaar van houden de kaarten van kunst en kunstwereld opnieuw te 
schudden. De bijdrage van Di Matteo aan die poetsen is niet de minste: hij toont immers aan dat 
kunst een nevel is (een sfumato, zoals de Italianen zeggen), een witte rook die boven de objecten 
zweeft. Op het spel staat hier het aura van kunst dat doorslaggevender blijkt te zijn dan het 
kunstwerk zelf  – een voorwerp dat uiteindelijk niets anders dan materie van de wereld blijft. Door 
aan te tonen dat kunst een kwestie is van witte rook (zoals de rookpluim die bij tijd en wijle opstijgt 
uit het Vaticaan om de verkiezing van een nieuwe paus te melden) geeft hij aan dat hij waarlijk familie 
is van kunstenaars als Manzoni en Cattelan. Manzoni suggereerde dat kunst nu eens in een met lucht 
gevulde ballon zit en dan weer in een conservenblik waarvan de inhoud alleen kon zijn 
gedematerialiseerd. Cattelan heeft in de centrale put van het Guggenheim in New York zijn volledig 
werk opgehangen bij een recente overzichtstentoonstelling. Een soort openbare zelfmoord door 
ophanging of  vuurpijl bij de opstijging van een raket naar de ruimte. 
Maar wat doet Di Matteo dan precies, nu we het hebben gehad over zijn aura of, beter, over zijn 
manipulatie van het aura van het kunstwerk? Di Matteo heeft belangstelling voor schilderkunst; hij is 
zo bezeten van schilderkunst dat hij ze kopieert en vermenigvuldigt om altijd opnieuw het genot te 
verhogen dat voortkomt uit de aanschouwing en het bezit ervan. De hier tentoongestelde reeks heeft 
betrekking op een schilder onder de schilders. Een schilder die het statuut heeft van een Van Gogh 
of  een Picasso. Een schilder die op zichzelf  een mythe is (in die mate dat de vraag gerechtvaardigd is 
of  zijn schilderkunst nog nodig is – Di Matteo komt er overigens toe die vraag ontkennend te 
beantwoorden; hij maakte een prachtig kunstenaarsboek waarin hij mimetisch de catalogus kopieert 
van de Pollocktentoonstelling in het Centre Pompidou in 1982, met alleen de pagina’s waarop de 
schilder voorkomt, terwijl de bladzijden met reproducties blanco blijven). Laten we over Pollock 
spreken. Meester in de dripping. In één woord : een legende. En precies omdat Pollock een legende is 
en iedereen dat weet, wil Di Matteo, als waardige pop/conceptuele/appropriation kunstenaar, dat 
iedereen het ziet. Bijgevolg maakt hij schilderijen die de schilder zelf  voorstellen als ultiem voorwerp 
van de cultus. En aangezien die cultus via de fotografie verloopt (foto’s van het bestaan van Pollock 
die zijn geautoriseerde biografieën tooien), kopieert hij schilderend die foto’s. Goed, maar waar is 
dan, als de schilder goed en wel is voorgesteld en als zijn portretten zijn geschilderd, de kunst, het 
aura, de rook? Wie bezit ze voortaan? De kunstenaar, zijn navolger, de kopiist, u, ik? De wereld biedt 
zich plots aan als een uitgestrekte woestijn vol onthutsende, te stellen vragen die je omsluiten als 
zandstormen. 

Keitelman Gallery, Sprl Crearte – 44 rue Van Eyck – Bruxelles 1000 Brussels 
Tel. +32 2 511 35 80 – Fax +32 2 512 96 40 – email: keitelman@keitelmangallery.com 

TVA : BE 0420.855.482 – RCB : 429.564 – IBAN : BE78 3100 0155 2086 - BIC: BBRUBEBB 



Keitelman Gallery
!

Keitelman Gallery, Sprl Crearte – 44 rue Van Eyck – Bruxelles 1000 Brussels 
Tel. +32 2 511 35 80 – Fax +32 2 512 96 40 – email: keitelman@keitelmangallery.com 

TVA : BE 0420.855.482 – RCB : 429.564 – IBAN : BE78 3100 0155 2086 - BIC: BBRUBEBB 


