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Samenvatting 
in 113 woorden

Het begrip entropie is omgeven door een halo van ongrijpbaar-
heid en geheimzinnigheid en krijgt daardoor een ondefinieerbare 
aantrekkelijkheid. Heel rudimentair kan gesteld worden dat entropie 
de maatstaf is voor de wanorde in een systeem. De term komt uit 
de thermodynamica en omschrijft de toestand van een systeem. Een 
lage entropie staat voor orde, een hoge entropie voor wanorde. De 
complexiteits- of chaostheorie is nooit ver uit de buurt en afleidingen 
van het begrip vinden we onder meer terug in het managements– en 
organisatiedenken, de filosofie en de psychoanalyse. Zo introdu-
ceerde Freud het concept ‘psychische entropie’ om bepaalde ideeën 
over de menselijke geest te duiden. 

De tweede hoofdwet van de thermodynamica stelt dat ‘de richting 
waarin een proces in een gesloten en geïsoleerd systeem verloopt 
altijd die is waarbij de entropie toeneemt of gelijk blijft, nooit die 
waarbij zij afneemt.’

Wanneer twee blokken metaal met verschillende temperaturen 
met elkaar in contact komen, zullen ze onverbiddelijk één temper-
atuur aannemen. De warmte vloeit van het warmere blok naar het 
koudere, waarna het systeem een nieuw equilibrium bereikt. Deze 
wet heeft een universele kracht. Bij het openen van een fles met 
ether zal de ether zich verspreiden over de volledige ruimte tot alle 
ethermoleculen gelijk verdeeld zijn. Nooit zal de ether spontaan 
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De tentoonstelling ‘Entropie’ is volledig gewijd aan de sculptuur. De 
titel verwijst naar de enorme diversiteit aan expressievormen. Heel 
wat geselecteerde werken zijn abstract en weerspiegelen de geest 
van de kunstenaar in de puurste vorm (Geneviève Claisse, Robert 
Schad), andere ontstaan deels door toeval (Ewerdt Hilgemann, Dan-
iel Spoerri) of tonen afbeeldingen van dagelijkse voorwerpen op een 
vrijstaande manier (Klaas Gubbels, James Brown), nog andere tonen 
een persoonlijke spiegel van de werkelijkheid zoals de kunstenaar 
die ervaart (Mean Florin, Markus Lüpertz, Jürgen Brodwolf). Entropie 
toont werk van James Brown, Jürgen Brodwolf, Geneviève Claisse, 
Maen Florin, Klaas Gubbels, Ewerdt Hilgemann, Allen Jones, Markus 
Lüpertz, Adriaan Rees, Eja Siepman van den Berg, Robert Schad en 
Daniel Spoerri.

Entropie



terug naar de fles vloeien. Het gevolg van deze wetmatigheid is een 
steeds groeiende complexiteit en variatie. De geest is uit de fles, de 
doos van Pandora is geopend. 

De titel ‘Entropie’ verwijst in deze sculpturententoonstelling naar 
de enorme diversiteit aan verschijningsvormen van de creativiteit. 
Met deze tentoonstelling tonen we een zeer grote verscheidenheid 
aan expressievormen.  Heel wat werken zijn abstract en weer-
spiegelen de geest van de kunstenaar in de puurste vorm (Geneviève 
Claisse, Robert Schad), andere werken ontstaan deels door toeval 
(Ewerdt Hilgemann, Daniel Spoerri) of tonen afbeeldingen van dageli-
jkse voorwerpen op een vrijstaande manier (Klaas Gubbels, James 
Brown), nog andere brengen een persoonlijke spiegel van de wer-
kelijkheid zoals de kunstenaar die zelf ervaart (Mean Florin, Markus 
Lüpertz, Jürgen Brodwolf).

Al sinds de tekeningen in Altamira en ver voordien heeft de kunste-
naar zijn creativiteit in zowat alle richtingen doen uitwaaieren. Het 
gevolg is een steeds groeiende gelaagdheid en complexiteit. Het is 
onmogelijk de diversiteit aan kunststromingen of tendensen te con-
denseren tot één pakket. Met de groter wordende diversiteit, die 
zich bijna tot op het menselijke individu heeft verdeeld, stijgt ook 
de entropie. 

Tegenover die groeiende natuurlijke entropie staat de menselijke 
geest die zich niet herkent in die uitdijende chaos en streeft naar 
een eigen orde. Om te kunnen leven en overleven bouwt de mens 
zijn eigen geestelijke constructen (George Kelly, 1905-1967), patro-
nen met een eigen logica die het mogelijk maken om geestelijk te 
ontkomen aan die natuurlijke orde waarin wij alleen maar wanorde 
herkennen. Door het creëren van eigen theorieën, thesen en geredu-
ceerde patronen kunnen we een voorstelling maken van het onvoor-
stelbare, het onvatbare. Op die wijze streven we naar een behoud 
of een verlaging van de entropie. Zo is binnen die steeds groeiende 
diversiteit van menselijke expressie, elk kunstwerk op zich een 
poging van de kunstenaar om een eigen universum op te bouwen, 
een eigen constructie te realiseren, een eigen taal te ontwikkelen, in 
een poging om de wanorde beheersbaar te maken en de entropie te 
verlagen. 
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James Brown studeerde ‘Fine Arts’ aan het Immaculate Heart Col-
lege in Hollywood en aan de École Supérieure des Beaux Arts in Parijs 
(1973 en 1975). Eind jaren ’70 keerde hij terug naar New York. Zijn 
werk in deze periode viel min of meer samen met het jonge neo-ex-
pressionisme en de zogenoemde Bad Painting stroming, die in de New 
Yorkse kunstscene van de East Village de boventoon voerden: een 
rauw, rudimentair expressionisme dat in het werk van Brown ook de 
invloed van primitieve kunstuitingen verraadt. Eens terug in Europa 
werd zijn werk gezien als een exponent van het naoorlogse West-Eu-
ropese modernisme in de traditie van Jean Dubuffet. Halverwege de 
jaren negentig verhuisde James Brown met zijn gezin naar Mexico, 
waar zijn werk intuïtiever en spiritueler werd.

Maen Florin is een beeldhouwster pur sang. Haar werk bestaat uit 
menselijke gestalten, hoofden en figuren die uit een wonderlijke 
sage of uit een gedroomde werkelijkheid lijken te komen. In 2014 
won Florin de Prijs voor beeldhouwkunst van de Stad Mechelen - Er-
nest Albert.

Adriaan Rees woont en werkt in Amsterdam. Hij specialiseerde zich 
als beeldhouwer met het maken van installaties en sculpturen in de 
openbare ruimte. Hij vestigde zich wereldwijd in verschillende ate-
liers om zijn beelden te perfectioneren met de juiste materialen. 
Binnen de beperkingen van het ambacht ontstaat een beeldtaal 
waarvan elk stuk een persoonlijke eigenheid heeft. Het werk van 
Adriaan kent internationaal succes en is opgenomen in verschillende 
belangrijke collecties.

Lüpertz is schilder, beeldhouwer schrijver, docent en jazzpianist. 
Tijdens de jaren ’60 werkte Lüpertz voornamelijk in Berlijn. Begin 
jaren ’70 verhuist hij naar Karlsruhe waar hij doceert aan de Acad-
emie voor Schone Kunsten. Nadien leidt hij meer dan twintig jaar als 
directeur de Kunstacademie van Düsseldorf. 
Sinds 2003 geeft Lüpertz een eigen magazine uit onder de titel ‘Frau 
und Hund’ waarvan ook een versie in het Italiaans (Signora e cane) en 
het Frans (Femme et Chien) verschijnt. In 2011 stelde Lüpertz ten-
toon in de Michael Werner gallery in New York met nieuw werk ge-
titeld ‘Pastoral Thoughts’. In de catalogus wordt hij omschreven als 
de gevierde en controversiële Duitse schilder die thema’s exploreert 
als geschiedenis en abstractie in schilderijen ontleend aan landschap-
pelijke motieven. 

James Brown
(1951, Los Angeles, VS - )

Mean Florin
(1954, Kleine-Brogel, B - )

Adriaan Rees
(1957, Amsterdam, Ned. - ) 
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(1941,Reichenberg, D - )



Ewerdt Hilgemann
(1938, Witten, Duitsland - )

Robert Schad
(1953, Ravensburg, 
Duitsland - ) 

Daniel Spoerri
(1930, Roemenië / geboren 
als Daniel Isaac Feinstein - ) 
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Na een korte studieperiode aan de Westfaalse Universiteit in Mun-
ster volgde Hilgemann les aan de Werkkunstschule van de Saarland 
Universiteit (Saarbrücken). Tijdens de jaren zestig exposeerde Hilge-
mann op verschillende plaatsen in Europa. Zijn werk in die peri-
ode bestaat uit wandreliëfs opgebouwd uit houten staafjes en uit 
seriële, minimalistische installaties (‘Space Structures’) van grote 
polyester- en stalen buizen. Van 1977 tot 1998 doceerde hij Concept 
Ontwikkeling aan de afdeling Beeldhouwen van de Willem De Koon-
ing Academie in Rotterdam. Sinds 1984 woont en werkt Hilgemann 
in Amsterdam. Grotere bekendheid kreeg hij met zijn geometrische 
roestvrijstalen vormen ‘Implosion Sculptures’ zoals kubussen, balken 
en piramides die door middel van luchtdruk gedeformeerd worden.

Sinds aanvang jaren zeventig construeert Schad zijn sculpturen met 
staal. Massieve staven van 45 x 45 mm voor zijn kleinere beelden, 
variabele doorsneden voor grotere objecten, die hij aaneensmeedt 
tot eenvoudige, zeer minimalistische of grillig vormgegeven beelden 
en installaties. Vooral deze installaties kunnen een enorme omvang 
bereiken en gaan in dialoog met de omringende architectuur. Schad 
leeft en werkt in Larians-et-Munans in het departement Haute-Saône 
in Frankrijk. Naast een atelier beschikt Schad sinds 2004 ook over een 
eigen beeldenpark. 

Allen Jones is een van de eerste Britse popkunstenaars. Hij produ-
ceerde eind jaren ’50 en vroege jaren ’60 een groot aantal unieke 
schilderijen waarin hij verschillende visuele uitdrukkingsvormen 
combineerde. Jones zocht de grenzen op van wat acceptabel was in 
de kunst en wilde weg van het idee dat figuratieve kunst romantisch 
was. Jones doceerde in Hamburg, Florida, Californië, Canada en Ber-
lijn.

Op 12 jarige leeftijd vluchtte Daniel in 1942 met zijn moeder, zus-
sen en broers naar Zwitserland. Hij kreeg er een handelsopleiding 
en werkte er als boekhandelaar, fruithandelaar en fotograaf. Later 
volgde hij een dansopleiding, werd solodanser en werkte als toneel- 
en filmregisseur. In deze periode maakte hij kennis met Jean Tinguely 
en Eva Aeppli. 

Allen Jones
(1937, Southhampton, VK - ) 



Jürgen Brodwolf
(1932, Duitsland - ) 
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In 1959 trok hij naar Parijs, ontmoette er Arman, François Dufrêne en 
Yves Klein en maakte zijn eerste objectkunst, de zogenaamde Tab-
leaux Pièges. In 1960 werd Spoerri mede-oprichter van de groep Nou-
veau Réalisme. In 1961 nam Spoerri samen met onder andere Marcel 
Duchamp, Pablo Picasso, Joseph Cornell en Jean Debuffet deel aan 
de tentoonstelling The Art of Assemblage in het MoMA in New York. 
Het was voor het eerst dat de assemblagekunst in het middelpunt van 
de belangstelling stond. In ‘64 en ‘65 woont Spoerri in New York en 
maakte onder meer de tentoonstelling ‘Eaten by… - 31 Variations on a 
Meal’, in de Allan Stone Gallery met tafelassemblages van 31 intieme 
momenten van verschillende gezelschappen die de tafel deelden. 
Deze tentoonstelling werd in ’65 herhaald in Galerie Ad Libitum te 
Antwerpen. Dit was meteen de eerste Belgische solotentoonstelling 
van de kunstenaar. 
In 1966 opent Spoerri op het Griekse eiland Symi een restaurant, 
startte een uitgeverij en werd professor. Na een kort verblijf in 
Nantes opent hij in Düsseldorf opnieuw een Restaurant Spoerri.
Vanuit dit nomadisch bestaan kunnen we begrijpen dat Spoerri een 
bijzondere relatie heeft met de voorwerpen die hij onderweg te-
genkomt. Ze vormen zijn wereld, zijn verhaal. Los van elkaar zijn ze 
niet in relatie te brengen met een moment of met een herinnering, 
maar door ze te verenigen in één werk worden ze onderdeel van een 
geheel, een familie die onlosmakelijk verenigd is.

BrodWolf groeide op als kind in een ongerepte natuurlijke biotoop die 
zijn kinderlijke verbeelding ongemeen prikkelde. Verwijzingen naar 
die archaïsche jeugd zullen blijven doorwerken in zijn later werk. 
In 1959 maakt hij zijn eerste ‘tube’ figuren die ontstonden uit half 
leeggeknepen verftubes. Later groeiden hieruit talrijke nieuwe fig-
uren. “De biografie van deze oerfiguren is onlosmakelijk met die van 
mijzelf verbonden,” verklaarde Brodwolf achteraf. “Het ene is niet 
meer denkbaar zonder het andere.”
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Klaas Gubbels
(1934 Rotterdam, N - ) 

Eja Siepman van den 
Berg
(1943 Eindhoven, N - )
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Deze Nederlandse kunstenaar woont momenteel in Arnhem en Frank-
rijk. Bekendheid kreeg hij met zijn stillevens van tafels, stoelen en 
koffiekannen. Gubbels volgde onder meer een opleiding reclame-
schilderen en beeldhouwkunde. In de jaren ’70 was Klaas Gubbels 
verbonden aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, samen 
met andere schilders en grafici als Hannes Postma en beeldhouwer 
Kees Franse.
Met het verloop der jaren werd zijn werk meer en meer abstracter. 
Hij maakt gebruik van een veelvoud aan technieken en materialen 
zoals fotografie, litho, houtsnede, wandschildering, collage, object 
trouvé, glas en metaal.

Eja Siepman van den Berg kreeg haar opleiding aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Sinds 1972 woont en werkt 
zij in Friesland.
Haar vroege fascinatie voor de abstractie van Constantin Brancusi 
en haar heimwee naar het menselijk lichaam, vertaalde zij in een 
unieke gestileerde vormentaal. Haar beelden vormen een uitzonder-
lijke symbiose tussen abstractie en figuratie. “Het gaat me niet om 
de menselijke, maar om de beeldende expressie”, zegt Eja Siepman 
van den Berg. Haar speelveld bevindt zich tussen het organische en 
het mathematische. Met de jonge levenskrachtige uitstraling van 
haar bronzen en marmeren beelden kan zij de beeldhouwster van de 
vergankelijkheid genoemd worden.

Geneviève Claisse leeft en werkt in Parijs. Haar werk wordt gerekend 
tot de naoorlogse geometrische abstractie, de belangrijkste strek-
king binnen het constructivisme. Claisse startte als autodidact en 
leerde de geometrische abstractie kennen via het tijdschrift Art 
d’Aujourd’hui dat in 1949 was opgericht en waaraan onder meer de 
Antwerpenaar Michel Seuphor meewerkte. Hoewel in haar eerste 
werken vage echo’s van het oeuvre van Herbin te bespeuren vallen, 
ontwikkelt Claisse zeer vlug een eigen herkenbare schriftuur. Net als 
kunstenaars zoals Guy Vandenbranden, Mark Verstockt en Luc Peire 
in Vlaanderen, bleef zij ondanks alle - soms kortstondige – figura-
tieve zijsprongen erg trouw aan de geometrische abstractie. Vanaf de 
jaren ’60 ontwikkelde Claisse zich tot een van de belangrijkste expo-
nenten van de tweede generatie constructivisten in Frankrijk en bij 
uitbreiding in Europa. Opvallend in haar werk is het seriële karakter. 
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(1935, Quiévy, Nord-Pas-de-
Calais - ) 
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20 februari tot en met 17 april 2016

Opening zaterdag 20 februari vanaf 19:00 uur

19:00 uur Ontvangst
19:30 uur Welkomswoord Roland Janssen en Stijn Coppejans
19:45 uur Inleiding door Ernest Van Buynder, voorzitter van de           
               vrienden van het M HKA.
               Receptie
               Live muziek en fijnproeversavond
               Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling en
               kennismaking met de aanwezige kunstenaars. 

Galerie Schoots+Van Duyse – International Contemporary Art, 
Napoleonkaai 15 - 2000 Antwerpen.
0032 (0)3 689 13 14 

Open van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Medio maart presenteren we een nieuwe publicatie over het werk 
van Ewerdt Hilgemann in aanwezigheid van de kunstenaar. 
Meer gegevens volgen binnenkort.

Contact galerie Schoots + Van Duyse: 
Roland Janssen: +32 (0)468 188 928
r.janssen@galerieschoots-vanduyse.com
www.galerieschoots-vanduyse.com

Contact Kunstzolder:
Stijn Coppejans +32(0)486 20 27 78 
info@kunstzolder.be

Perscontact: Guy Goethals - +32 (0)486 232 011
last.edition@hotmail.com
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Praktische gegevens

Boekpresentatie
Ewerdt Hilgemann

Contactgegevens


