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aantrekken van buitenlanders maar nadien ook door 
het uitzenden van studenten. De kunsten volgen dit 
in het begin niet vermits daar volgens de overheid, 
die nog steeds de opdrachtgever blijft, geen nood 
toe is.

Vanaf het begin van deze economische 
hervormingen ontstaan er kunstenaarsgroepen 
die de esthetische criteria van het socialistisch-
realisme in vraag stellen. Dit is een logica binnen 
hervormingsprocessen waarbij het heersende 
zijn tegenpool opwekt. Het is een zuiver 
verwerkingsproces van het verleden. De Chinese 
avant-garde houdt een retrospectieve in 1989 in het 
Paleis voor Schone Kunsten te Beijing. Deze avant-
garde krijgt aandacht in Hong Kong en nadien in 
1993 op de biënnale van Venetië. 

De officiële kunststroming daarentegen is op dat 
moment geëvolueerd naar het niveau van een 
binnenlandse culturele economie. De klassieke 
maar commercieel gerichte kunsten gedijen op 
de middenklasse, maar deze groep groeit slechts 
gestaag en is er dan pas ten volle op het einde van 
de 20ste eeuw. Vele galerieën in Beijing en Shanghai 
proberen in de negentiger jaren op te starten maar 
falen, dikwijls om politieke redenen. Het zijn de 

Het Chinese Sculpture Magazine 
exposeert 27 van haar leden in de Academie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen

Het huidig kunstgebeuren in China moet men 
bekijken in een ruime historische context. De 
artefacten van vandaag dragen naakt of verhuld alle 
sporen van het verleden in zich. 

Na een relatief korte strijd, die volgt op de dood 
van Mao Zedong, overwinnen de pragmatici de 
dogmatici. Een politieke erfenisstrijd brengt hun 
leider Deng Xiaoping aan de macht. Die zal het 
land uit zijn isolement halen en een economische 
welvaart creëren. Het is evident dat die evolutie 
niet zonder schokken of stoten verloopt. De 
officiële kunst onder het Maoïsme noemen we 
een socialistisch-realistische stroming. Dengs 
hervormingen zijn fundamentele ommezwaaien. 
Hij schuwt geen controversiële uitspraken. “To get 
rich is glorious” is hiervan het meest geciteerde 
voorbeeld en wellicht ook ineens de boodschap van 
de omwenteling. In de beginperiode richt hij alles 
op het hervormen van de economie. Dit gebeurt 
voornamelijk door betere scholing. De drang om 
economisch te veranderen impliceert een openheid 
naar Westerse technologieën. Dit gebeurt door 



anderzijds informeert ze over de geavanceerde 
concepten van de Westerse beeldhouwkunst. 
Het promoot ook de Chinese beeldhouwkunst 
in gans de wereld. De organisatie houdt 
nationale congressen over beeldhouwkunst en 
kunstontwikkeling. Ze richt ook Beeldhouwkunst 
festivals in waarbij beeldhouwers van over heel de 
wereld uitgenodigd worden om beeldhouwwerken 
te maken. Ze bezoeken regelmatig het buitenland 
om connecties te leggen tussen individuele 
beeldhouwers en tussen academies met het oog 
op het uitwisselen van pedagogische modellen of 
nieuwe beeldhouwtechnieken of kunstevoluties.

De academie van Antwerpen heeft van oudsher een 
traditie in het ontvangen van en samenwerken met 
China. Ook dit contact met Sculpture Magazine 
en enkele van haar leden zullen samenwerkingen, 
bezoeken en vriendschappen genereren.
 
Deze cataloog is een overzicht van de 
tentoonstelling die zij in de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten in Antwerpen houden in 
september 2014. Elke exposant is met één werk 
hierin vertegenwoordigd.

Bart ‘d Eyckermans, voorzitter vzw KoMASK

buitenlandse galerieën die uiteindelijk de basis 
leggen van de hedendaagse boostende situatie. 

Ik kwam het eerst in China in het jaar 2000. De 
Chinezen waren enorm nieuwsgierig naar hetgeen 
hier gebeurde. Ze wilden de Westerse wereld zien, 
ontleden en heruitvinden. Maar het leek me dikwijls 
toe dat ze hun eigenheid en hun eigen geschiedenis 
wilden wegvegen. Dit was iets dat me bevreesde. 
Gaandeweg ontdekte ik dat ze toch een ingebakken 
trots hebben over hun eigenheid en daardoor kunst 
maken met een duidelijke Chinese herkenbaarheid. 
Iets wat zeer tot uiting komt in het tijdschrift 
Sculpture Magazine.

Ik ontmoette de heer Fen, stichter van Sculpture 
Magazine, in Antwerpen bij zijn eerste bezoek aan 
onze academie. Hij keerde verschillende keren terug, 
meestal met een andere groep. 
Het tijdschrift, dat gesticht is in 1995, is het enige 
professionele in China, en wellicht in gans Azië, dat 
periodiek publiceert over kunsttheorieën en publiek 
beeldhouwwerk.  

Het tijdschrift won in 2003 de Nationale Tijdschrift 
Prijs. Enerzijds onderzoekt de redactie de aspecten 
van traditionele Chinese beeldhouwkunst en 



Zhang Songzheng
Torso

Zhang Liying
Mother and Son



Zhang Tiankui
Shoe Pattern

Yin Xiangming
The Jumping Horse



Yi Leping
Millennium of Dance and Music

Luo Binwen
Whisper



Zhou Acheng
Chess

Yu Miao
One Man One World



Yu Peng
Moonlit River In Spring Li Yongkang

Old City Series



Yang Yu
The Broken Stone Harmony

Zhang Wenshan
The Circle of Life



Wang Zhigang
Cow

Yang Jing
Sniff of Buddha’s Hand



Fan Weimin
Bathing

Wang Dufang
QuYuan



Liu Jun
Ditch--Firewood Valley

Shen Yunqing
Chinese Cabbage



Lin Baogang
Spirit of Drum

Li Jinxian
The Game of Turtle



Wang Xiaohui
Beautiful Image

Leng Tianming
Double Fishes



Ma Changfu
Forbidden Fruit

Zhu Lin
Encounter



YuanHong
Berg WaterMens

Zhu Fulin
Morning Light
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