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De Keitelman Gallery heeft de eer een tentoonstelling te openen van de Israëlische kunstenaar Gal 
Weinstein, van wie de reputatie in Europa en in de wereld sterk toeneemt en dit vooral sinds zijn 
werken werden gepresenteerd op diverse prestigieuze plaatsen en evenementen zoals het Museum 
voor Moderne Kunst van Rome (MACRO) en de 4e Biënnale van Thessaloníki en het Kunsthaus 
Baselland in Bazel. 

Gal Weinstein werd geboren in 1970 en bouwde een verzameld werk op in tekeningen, beelden en 
video’s die aansporen tot een intrigerend en significant technisch onderzoek. Hij creëert zijn 
afbeeldingen immers niet met behulp van de traditionele olieverf schilderkunst, de gouache of collages 
van kleurrijk papier, maar met onverwachte, verrassende materialen zoals glaswol, polyesterwol, 
polystyreenschuim of zelfs ook met koffie. 

Op een meesterlijke manier gebruikt hij die materialen om afbeeldingen en voorwerpen te creëren die 
blijk gevend van een nabootsing, van een mimicry en een zekere ijle vervaging, hun fysieke, concrete 
of zelfs prozaïsche dimensie benadrukken. Er zit iets van de Arte povera in de keuze van de materialen 
die Weinstein aanwendt; die materialen, in tegenstelling tot steen, hout, glas of metaal, hebben iets 
onzuivers, iets verdorvens, iets synthetisch. De wereld waaraan de creatie van Gal Weinstein 
beantwoordt, lijkt hier in niets meer op die welke de eerste stukken van Mario Merz, Giulio Paolini of 
van Giuseppe Penone zag ontstaan. De wereld van Gal Weinstein is er een die de rampen van 
Tsjernobyl en Fukushima hebben gekend zowel als de rampzalige sociale en ecologische stilte die 
volgde op de hachelijke ondervindingen van de bio-engineering. Het is een wereld waar de toegang tot 
datgene wat tot dan toe het “natuurlijke” moest belichamen, niet meer mogelijk schijnt te zijn, 
waardoor de afbeeldingen van Gal Weinstein intrinsiek gemaakt zijn van “niet-natuurlijke’’-
materialen, getransformeerd, industrieel. 

De door Gal Weinstein weergegeven taferelen vertegenwoordigen voor de rest de oorsprong zelve van 
de rampen die ons patrimonium en/of haar gevolgen te grabbel gooien: het zijn vergezichten van 
mistroostige landschappen en van onvoorspelbare en onvermijdelijke tornado’s en tsunami’s… Het 
feit dat deze rampen zo expliciet worden uitgebeeld door de kunstenaar toont de hedendaagse paradox 
die wil dat onze actiebereidheid, niettegenstaande onze kennis over de potentiële bedreigingen of de 
reeds voltrokken gebeurtenissen (ook al worden we ermee geconfronteerd), ondermaats of zeer traag 
blijft.   

In deze onzekere tijden lijken deze scenes zowel uit het verleden als onze toekomst, zowel uit de 
geschiedenis als uit de sciencefiction te stammen. Wij zijn zowel voor als na de ramp, er zowel 
kwetsbaar voor als ertegen beschermd (de woestijn is immers bij uitstek een plaats van retraite zowel 
als een plaats van ingetogen meditatie): het afwachtende moment zweeft en Gal Weinstein maakt er 
zich meester van, in al haar bevreemdende wagneriaanse schoonheid. 


