
‘De mens en zijn dingen’, Jean-Michel Crapanzano
                Al lang voor het moment dat de wetenschap ons indeelt als 
jagers-verzamelaars, vonden we het al begerenswaardig om bepaalde objecten te bezitten en deze zelfs te verzamelen. De waarde van 
die objecten zat vaak niet in het primair functionele, nodig dus om praktisch te overleven. Veel meer waren het objecten die bijzondere 
gaven werden toegedicht of waarvan de bezitter meende dat deze hem een bijzondere status zouden verlenen; een status dan binnen 
de groepscultuur waartoe hij/zij meende te behoren.

Millennia verder hebben we inmiddels een cultuur opgekweekt die door de  geregisseerde mode of quasi cult, binnen onze consump- 
tiemaatschappij, de “naakte” mens nagenoeg onzichtbaar maakt. De consumptiedrang van goederen en meningen volgen we maar al 
te graag en slaafs. We omringen, omhangen, doorboren en beschilderen onszelf.....kortom we stilleren onze identiteit met oneindig veel 
culturele codes, waarvan we menen dat ze voor de groep, waar we zo graag bij willen horen, van belang zijn. We stijgen zelfs een beetje 
in aanzien; en worden iemand!

Vaak denken we dat die getoonde identiteit extra veel authenticiteit geeft, terwijl ze op nabootsen gebaseerd is. En niet zelden overigens 
is dat uiterlijk voor een andere (sub)groep nauwelijks begrijpbaar en heeft het aldus nauwelijks betekenis.

En dan zijn er die objecten die refereren aan heel persoonlijke herinneringen en waar derhalve een zekere intimiteit vanuit gaat. Het 
koesteren van die objecten is gestoeld op respect voor hetgeen of diegene waarnaar ze verwijzen. Het tonen van dergelijke objecten 
aan een ander, toont onze honger naar overgave en inwijding.

Jean-Michel Crapanzano maakt, onder de titel EX-VOTO, video’s en foto’s van ons mensen, waarbij we liggend worden omringd door 
onze lievelings boodschap-attributen; een fantastisch statieportret. Het lijkt alsof we als farao’s al even oefenen en willen weten of het 
tableau voldoende is voor een serieuze tocht naar nieuwe horizonten. We willen in elk geval duidelijk maken wie we zijn en waar we 
staan.

Op de tentoonstelling wordt een selectie van eerdere EX-VOTO portretten getoond, van hetgeen inmiddels al een hele reeks is.
Voor de tentoonstelling bij Alex51gallerY maakt de kunstenaar een nieuwe subgroep aan. Er worden (kunst)verzamelaars uitgenodigd 
om binnen de serie EX-VOTO hun entourageportret te laten schieten.
Voor de openingsavond heeft de kunstenaar zijn studio naar Alex51 overgebracht en hij zal ter plekke 2 portretten fotograferen van 
(kunst)verzamelaars.

Maastricht 2013, Mathieu Bruls architect

De gebruikers van Ondernemershuis ALEX51 nodigen u uit voor deze tentoonstelling van Alex51gallerY.
De tentoonstelling loopt van 30 Augustus t/m 25 September 2013

U bent van harte welkom tijdens de opening en/of tijdens kantooruren 09.00 -17.00 uur.

Opening
vrijdag 30 Augustus 2013 van 17.00 - 19.00 uur

In samenwerking met Galerie Kuepers Art, Heerlen
Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en directies van;
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