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Persbericht 
 
THOMAS BOGAERT  “The Paris Objects” 
Tentoonstelling van 30 november tot 22 december 2012 
 
Vernissage op donderdag 29 november van 18 tot 21u 
 
Albert Baronian kondigt u met genoegen de eerste tentoonstelling aan van Thomas 
Bogaert in de galerie met de presentatie van een vijftiental nieuwe filmobjecten. 

De nieuwe reeks filmobjecten The Paris Objects zijn ontstaan uit filmmateriaal dat 
Thomas Bogaert draaide met zijn Super8-filmcamera in Parijs in de herfst van 2011. 
De Eiffeltoren vormt het centrum van de middelpuntvliedende energie die Bogaert 
ontwikkelt doorheen de werken, door zowel de toren zelf als het uitzicht van op de 
toren te capteren. De Eiffeltoren heeft voor bijna iedereen een bijzondere 
persoonlijke betekenis naast haar universele waarde als symbool van de moderniteit. 
Het is een monument dat onze verbeelding aanspreekt en ons, elke keer we ze 
weerzien, terugwerpt in de tijd dankzij de nostalgische herinneringen aan de 
gelukzalige eerste keer dat we eronder of erop stonden. 

In de handen van Thomas Bogaert wordt de filmcamera een telescoop waarmee hij 
de ruimte rondom zich aftast op zoek naar verrassende momenten, cadrages en 
kleurencomposities. Hij kiest ervoor niet beeld per beeld fotografisch vast te leggen, 
maar 24 beelden per seconde te registreren terwijl de camera voortdurend in 
beweging is en de lens in- en uitzoomt. Het in Parijs gefilmde materiaal monteerde 
Bogaert nadien in een filmclip die de kijker meesleept op een denkbeeldige 
rollercoaster doorheen Parijs, gedreven door de song As it ever was van Absynthe 
Minded. Bepaalde filmstills (of details eruit) gebruikte hij eveneens voor de reeks 
filmobjecten waarin hij speelt met de specifieke kwaliteiten van de Super8-
filmpelicule: de kleurintensiteit, de krassen, de vlekken, de overbelichting, het 
onscherpe beeld… Het overgieten van het gekozen filmbeeld met kunsthars creëert 



een object waarin een vluchtig beeld bevroren lijkt te zijn in de tijd. Een dagdagelijks, 
soms toevallig gefilmd, moment wordt zo omgebogen tot een beklijvende kijkervaring.  

Voor zijn eerste tentoonstelling in Galerie Albert Baronian combineert Thomas 
Bogaert de Paris Objects met een aantal Postcard-works. Deze reeks ontstond 
eveneens in Parijs toen hij, na het filmen, in zijn residentie-atelier vintage postkaarten 
van zeer verschillende origine bewerkte en combineerde, intuïtief spelend met 
motieven, kleuren en structuren. In deze werken ontstaat er een spel met de 
verwachtingen van de kijker door het steeds wisselend kijkperspectief en het 
verdraaien, kantelen en verbergen van motieven. Een postkaart is een tijdsdocument 
maar ook een ‘ideaalbeeld’ dat ons doet dromen en verlangen, dezelfde kwaliteiten 
die Thomas Bogaert zoekt in het Super8-filmmateriaal. De spanning die ontstaat 
tussen de herinnering en het verlangen genereert namelijk de verbeelding die de 
voedingsbodem is voor de plastische sprongen in het oeuvre van de kunstenaar.  

Tanguy Eeckhout 

 

 

Thomas Bogaert (°1967 België; leeft en werkt in Gent) volgde begin jaren 1990 de 
opleiding Animatiefilm aan het KASK te Gent, waar hij onder meer les kreeg van 
Raoul Servais, Belgisch pionier van de animatiefilm. Tot zijn eerste werken behoren 
subtiele filmprojecties in loop, geprojecteerd op tegen de muur gekleefde 
postkaarten. Vertrekkende van zijn fascinatie voor zowel het opnemen van het 
bewegend beeld als het bevriezen van het beeld in een schilderij, ontwikkelde 
Bogaert sindsdien een zeer persoonlijk oeuvre bestaande uit tekeningen, collages, 
films en filmobjecten. Een van zijn bekendste werken is zonder twijfel ‘The Superfast 
Series’ die hij in 2003 in het S.M.A.K. in Gent toonde. In deze dubbele projectie 
razen Matchbox-autootjes voorbij op de klanktonen van een beklijvende soundtrack: 
een tegelijk hippe en nostalgische trip aan een ijl tempo. In 2011 presenteerde 
Thomas Bogaert ‘On the Way to the Peak of Ecstasy’ in het Museum Dhondt-
Dhaenens in Deurle: een filminstallatie, filmobjecten en een artist book ontstaan na 
een roadtrip doorheen Californië. 


