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Porte-Bonheur

Albert Baronian en Renos Xippas hebben het genoegen om de tweede persoonlijke 
tentoonstelling van Stephan Goldrajch in de galerie voor te stellen.

Stephan Goldrajch werd in 1985 geboren in Ramat-Gan in Israël, studeerde aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel en later aan La Cambre in 
de discipline beeldhouwkunst. Hij studeerde ook aan de Bezalel Academy of Arts and 
Design in Jeruzalem. 

Hij laat zich inspireren door voorouderlijke tradities, rituelen en ambachtelijke 
technieken en is gefascineerd door hoe die zich verhouden tot het menselijke en het 
sociale. Door te haken, zijn favoriete medium, voedt hij zich met levens- en leerregels 
om deze vervolgens opnieuw uit te vinden. Hij laat zich inspireren door magie, verhalen 
en legendes; al deze dingen die wel degelijk echt – maar vaak irrationeel – zijn en deel 
uitmaken van de vorming van de mens. 

Al snel – en nog voor dit een trend werd – koos kunstenaar Stephan Goldrajch voor een 
unieke manier om zich uit te drukken: participatieve textielperformance, waarbij sociale 
interactie essentieel is. Zo organiseert Stephan ‘Broderies Participatives’ (participatieve 
borduurwerken) op openbare plaatsen, waar hij voorbijgangers, bewoners, vluchtelingen 
en zelfs priesters vraagt om zich te verzamelen rondom een gemeenschappelijk werk. 
De werkwijze is eenvoudig: de deelnemers hoeven enkel met een rode draad de lijnen te 
volgen die op de stof zijn getekend. Zo ontstaan er tijdens momentopnames onverwachte 
connecties tussen de deelnemers, net als bij de door elkaar geweven draden. Dit tijdloze 
moment, waarop woorden het ritme van de naald volgen, wordt gedeeld als een soort 
gefluister, een vertrouwen en ook een lach.

Het verlangen om verbanden te weven tussen het sociale domein en de hedendaagse kunst 
staat centraal in zijn projecten. In 2012 creëerde Stephan in het WIELS (Brussel) La 
Légende du Canal (De legende van het kanaal), een verhaal dat hij bedacht met de mensen 
die op de beide oevers wonen van het kanaal dat de stad doorkruist. Na verschillende 
maanden werk toonde hij, aan de hand van een tentoonstelling van honderd grote vlaggen 
op de plaats waar de trendy wijk Dansaert en de gemeente Molenbeek samenkomen, 
dat het mogelijk is om een brug te slaan tussen twee totaal verschillende socioculturele 
realiteiten.

In 2018 organiseerden we in de galerie de tentoonstelling Voodoos, een reeks van maskers 
en gehaakte creaties die, met een vleugje humor, lijken op te duiken uit een wonderlijke 
wereld vol dromen en magische rituelen. Stephan hecht veel belang aan het mobiele 
karakter van de bollen wol waarmee hij haakt, want hij neemt zijn werk graag overal 
mee naartoe. De gehaakte maskers hebben bovendien al de hele wereld rondgereisd, van 
Brussel tot Israël, Bulgarije en Benin. 
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Zoals deze rituele voodoomaskers al doen vermoeden, staat bijgeloof al sinds het begin 
van zijn carrière centraal in het werk van de kunstenaar. Al sinds hij afstudeerde aan La 
Cambre maakt hij ‘gelukshoofden’, amuletten die geluk en voorspoed moeten brengen. 
Hij brengt naasten samen die hij dan maskert met zijn gehaakte creaties om zo dit 
gelukshoofd een plaats te kunnen geven. Sindsdien vormen de gemaskerde deelnemers 
samen een gemeenschap die de kunstenaar de ‘Geluksdragers’ noemt. Op 22 februari 
vieren zij samen het Geluksfeest. 

In deze tentoonstelling, met als titel Porte-Bonheur (Geluksbrenger), onthult Stephan 
een nieuwe reeks gelijknamige werken die de aandacht voor het bijgelovige karakter 
van voorwerpen nog verder doortrekt. Met de maskers als inspiratiebron, en steeds 
met de haaktechniek, weeft hij uiteenlopende elementen op het doek. Verschillende 
soorten draad van wol en katoen, natuurlijke en synthetische draad, worden een voor 
een geweven en vervolgens op het linnen doek genaaid. Hier werkt hij zoals een schilder, 
maar dan met wol in plaats van verf. 

Voor de kunstenaar is het samenvoegen van deze bonte draden een manier om zich 
volledig los te maken van alle externe prikkels en zich terug te trekken in zijn eigen bubbel. 
Zijn haakwerk wordt dan zijn eigen ritueel. Zo zijn de tentoongestelde Geluksbrengers 
het resultaat van een lang geritualiseerd en meditatief proces, waar draden door elkaar 
lopen in complexe kunstwerken die rijk zijn aan kleuren en texturen. De fantasiewereld 
vol kleine wezens en geweven vegetaties waarin Stephan Goldrajch ons meeneemt, is 
wonderlijk, vrolijk, gaat zelfs terug in de tijd en dompelt ons onder in de spelletjes en 
tekeningen uit onze kinderjaren. 

Tot slot hebben deze Geluksbrengers het vermogen om een aantrekkingskracht uit te 
oefenen zoals heilige voorwerpen die geluk brengen aan degenen die ze bewaren. Zo 
nodigen de werken uit om op ontdekking te gaan naar de verschillende geheimen en 
mysteries die ze verbergen. 

--

Stephan Goldrajch werd o.a. tentoongesteld in of werkte samen met: het Wiels in 
Brussel, Invisible Dog in New York, het kunstmuseum van Haifa, la Maison des Arts 
in het Franse Saint-Herblain, het Museum van Elsene, Tanzmesse in Düsseldorf, het 
centrum voor hedendaagse kunst ISELP in Brussel, de Sint-Gorikshallen in Brussel, de 
Baronian Franceygalerij, Dollinger en Hezi Cohen en David Castillo, respectievelijk in 
Brussel, Tel Aviv en Miami.

info@baronianxippas.com 
baronianxippas.com

T +32 (0)2 512 92 952 Rue Isidore Verheyden
B-1050 Brussels


