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Het LaM start het nieuwe jaar 2020 met een grote overzichtstentoonstelling van het werk van William 
Kentridge, de eerste expositie van deze omvang in een Frans museum. De expositie, opgezet in nauwe 
samenwerking met de kunstenaar en het Kunstmuseum in Basel, zal de helft van het zaaloppervlak in het mu-
seum in beslag nemen en omvat werk dat niet eerder in Europa werd getoond (van de eerste tekeningen tot het 
laatste kunstwerk in uitvoering).

William Kentridge, afkomstig uit Zuid-Afrika, is internationaal bekend als een van de belangrijkste kunstenaars van zijn 
generatie. Kentridge, een van de productiefste kunstenaars van de afgelopen twintig jaar, verkent met groot gemak alle 
disciplines: tekening, gravure, beeldhouwwerk, tapijtkunst, animatiefilm, performance, video-installaties enz. Vanuit zijn 
belangstelling voor het theater slaat hij bruggen tussen beeldende kunst, film en podiumkunsten, om virtuoos zijn enscene-
ringen en bewegende beelden ten tonele te voeren. In zijn overvloedige werk geeft hij een even poëtisch als kritisch beeld van 
de meest gevoelige onderwerpen, waaronder de dekolonisatie, de Apartheid, politieke conflicten en de rol van Afrika in de 
Eerste Wereldoorlog.
Het werk van Kentridge was te zien in belangrijke internationele musea, waaronder het Tate Modern (Londen, 2012), het 
Metropolitan Museum of Art (New York, 2013), het San Francisco Museum of Modern Art (2016) en het Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid, 2017), maar Un poème qui n’est pas le nôtre (Een gedicht dat niet van ons is) is de eerste 
overzichtstentoonstelling van deze omvang in Frankrijk.York, 2013), the San Francisco Museum of Modern Art (2016) and the 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid, 2017), Kentridge’s works have never been the subject of a major retros-
pective in France. A situation remedied by the exhibition A Poem that is not our own.
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