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Persbericht 
 
« ZIEZO, NOG EENS BIJ ALBERT BARONIAN ! »,  
Gilberto Zorio 
 
Tentoonstelling van 07 september tot 03 november 2018 
Opening 06 september, van 17 tot 21h 
 
 
Naar aanleiding van het Brussels Gallery Weekend heeft Albert Baronian het 
genoegen u de achtste tentoonstelling van Gilberto Zorio in de galerie voor te 
stellen. 
 
Deze tentoonstelling valt bijna dag op dag samen met de opening van de galerie 45 
jaar geleden. Albert Baronian wil hulde brengen aan Gilberto Zorio, met wie hij al 
lang samenwerkt en waarmee hij al heel lang een hechte vriendschap en wederzijds 
respect deelt. 
 
 
“Energie, dat is de mogelijkheid om een leemte te vullen, de mogelijkheid om iets 
vol leeg te maken, de mogelijkheid om het verleden, het heden en de toekomst te 
plannen, het is de mogelijkheid om de bewuste en onbewuste functies van de taal 
inzetbaar te maken.” 
 

– Gilberto Zorio, 1973 
 
 
Gilberto Zorio (geboren in 1944), woont en werkt in Turijn. 
 
Gilberto Zorio is een van de oprichters en belangrijkste vertegenwoordigers van de Arte Povera, een 
toonaangevende kunstbeweging die eind jaren ’60 in Turijn werd gesticht. 
 
In zijn werk verkent hij de notie van energie door het gebruik van bescheiden of broze materialen, 
zoals metaal (lood, kopen en staal), klei of licht. Gilberto Zorio vervult de rol van een alchemist, die 
de materialen transformeert dankzij chemische en mechanische bewerkingen. Daartoe gebruikt hij 
elementaire krachten zoals de onzichtbare werking van de oxidatie en de effecten ervan op koper, of 
de intensiteit van de warmte van smeltend metaal.  
 
Zijn beelden en installaties onthullen de spanningen die samenhangen met de gebruikte materialen 
en de spanningen die door hun interactie worden veroorzaakt. De ster en de speer – twee 
archetypische vormen die energie uitstralen – zijn terugkerende thema’s in zijn werk. 
 
Sinds de jaren ’60 heeft Gilberto Zorio tentoongesteld in de grootste musea ter wereld zoals het 
Guggenheim, Centre Pompidou, Stedelijk Museum, Kunstmuseum van Luzern, Kunstverein Stuttgart, 
Musée d’art moderne van Parijs, Centre d’art Contemporain van Genève. In 2017-2018 werd een 
belangrijke retrospectieve aan hem gewijd in het Castello di Rivoli in Turijn. 
	


