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Jan Fabre is een Belgisch beeldend kunstenaar, theatermaker en auteur. Hij werd geboren te Antwerpen in 

1958. Eind jaren '70 volgde hij een opleiding aan de Koninklijke Academie Voor Schone Kunsten en aan het 

Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten te Antwerpen. Jan Fabre maakt installaties, sculpturen, 

tekeningen en films en voert performances uit.  

 

Tot zijn bekendste werken behoren Tivoli, 1990 (Mechelen), het kasteel dat hij geheel bekleedde met zij-

depapier beschilderd met balpeninkt, De man die de wolken meet (1998), een bronzen sculptuur die onder 

meer is geplaatst op het S.M.A.K. (Gent), deSingel (Antwerpen), het 21st Century Museum of Contempo-

rary Art (Kanazawa, Japan), de sculpturentuin van Catanzaro (Italië)  en niet in het minst Heaven Of Delight 

(2002), het permanent werk in opdracht van Koningin Paola voor de Spiegelzaal in het Paleis te Brussel. 

Door de jaren heen bouwde Fabre aan een omvangrijk oeuvre en hij werd een internationaal gewaardeer-

de kunstenaar die op elk artistiek topevenement aanwezig is.  

Net als bij eerdere spraakmakende tentoonstellingen zoals L’ange de la métamorfose in het Louvre te Pa-

rijs (2008)  en the Years of the hour blue in het Kunsthistorisches Museum te Wenen (2011) zal het werk 

van Jan Fabre in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België geïntegreerd worden in het circuit 

van de zalen gewijd aan de Oude Meesters. In de ruimte aansluitend op de prestigieuze Rubenszaal zal de 

kunstenaar een klassieke beeldengalerij ensceneren, met de seriële presentatie van eigentijdse zelfportret-

ten in traditioneel was en brons. Met de keuze voor een opvallende vloer in wit-zwart dambordmotief 

neemt de kunstenaar de traditie van de historische galerijen in zijn concept op. Fantasie en maatvolle orde 

vallen samen in een ruimte die kunsthistorische traditie en een actueel mensbeeld verenigt, wat de lezing 

van de sculpturen inhoudelijk ondersteunt. 

De opzet van de  tentoonstelling “Chapters I-XVIII. Waxes & Bronzes” licht Jan Fabre in een interview met 

Hans-Maarten Post toe als volgt : “ Ik heb 18 bronzen en 18 wassen sculpturen gemaakt. Allemaal bustes. 

Je ziet zowel de jonge  Jan Fabre als Jan Fabre als zeventiger. Alle sculpturen hebben dierenoren en -

hoorns. Gelijk Pinokkio. Hoorns die lijken op antennes. Ik beschouw het als een onderzoek van het zelfpor-

tret. Het zelfportret als een verlangen naar datgene wat vreemd en anders is. Het is een onderzoek naar 

fysionomie. De perfect gepolijste bronzen sculpturen zijn bijna dodenmaskers. Omdat elk zelfportret in 

zekere zin een dodenmasker is. Al deze sculpturen komen voort uit een post-mortem staat van leven. (…) 

Deze sculpturen maken deel uit van een onderzoek naar het menselijk lichaam. En waar begin je dan mee? 

Met in de spiegel te kijken. Je ontdekt wie je bent en precies daardoor ontdek je een deel van de wereld. Je 

kijkt in de spiegel en je ziet hoe je als persoon verandert; hoe je kwetsbaar wordt. Iedereen is in een voort-

durende toestand van verandering. Maar natuurlijk, door deze sculpturen te maken, lach ik ook met mij-

zelf. Je ziet de koppige Jan Fabre, de groffe Jan Fabre, de duivelse Jan Fabre en de domme Jan Fabre. Niet 

zonder ironie, natuurlijk. “ 

Curator 

Francisca Vandepitte  

 

 



EDITIES  

Uitgave van een KMSKB- Cahier Jan Fabre, gewijd aan de werken van de kunstenaar in de verzameling van 

het museum. Auteur: Anna Kreuzträger (NL/FR).  

De luxueuze catalogus “ Jan Fabre. Chapters I-XVIII Waxes & Bronzes” (NL/FR/EN) zal voor de gelegenheid 

heruitgegeven worden.  
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