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PERSBERICHT

Voor het zevende deel van de cyclus “Matters of Concern | 
Matières à panser”, presenteert curator Guillaume Désanges 
“Les Indices de la respiration primitive”, een tentoonstelling 
van het Franse kunstenaarsduo mountaincutters. 
De expo vindt plaats in La Verrière, de Brusselse kunstruimte 
van de Fondation d’entreprise Hermès, van 19 juni 
tot 11 september 2021.

“Als gastkunstenaars in La Verrière – dit is hun eerste solotentoonstelling in België, het land waar het 
duo sinds 2015 woont en werkt – hebben mountaincutters een nieuw project voor de plaats uitgewerkt, 
met een scenografie die inspeelt op haar unieke kenmerken: het hoge dak, het natuurlijke licht en 
de geometrische, kubusvormige ruimte. De tentoonstelling bouwt voort op het thema van hun recentste 
werk – de dynamische transformatie van materie – en daarmee past de expo (als zevende in de reeks) 
perfect in het concept van ‘Matters of Concern | Matières à panser’. ‘Matters of Concern’ verkent 
de ‘curatoriële vraag’ vanuit een ecologisch perspectief en focust op kunstpraktijken die ingaan tegen 
de vaak cynische hang naar overproductie in het hedendaagse kunstbedrijf, kunstpraktijken dus 
die van een meer bedachtzame, nederige omgang met materialen getuigen, die willen helen in plaats 
van gebruiken.” 

Fragment uit de tekst van Guillaume Désanges die op de volgende pagina's in zijn integraliteit kan ontdekt 
worden.

BEZOEKERSINFORMATIE

La Verrière
Waterloolaan 50
1000 Brussel (België)

Tentoonstelling van 19 juni tot 11 september 2021 
Gesloten van 31 juli tot en met 23 augustus

Gratis toegang van dinsdag tot zaterdag, van 12 tot 18u
Rondleiding elke zaterdag om 15u
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mountaincutters is de hybride identiteit van een 
kunstenaarsduo dat in situ sculpturen maakt, ruimtes 
inneemt met materialen en voorwerpen. Hun ambivalente 
identiteit vertaalt zich in een hybride esthetiek met een 
voorliefde voor overgangssituaties en onaffe vormen, 
als basis voor vreemdsoortige werken met een intrigerende, 
rauwe schoonheid. In hun werk maakt het duo gebruik 
van veranderde, vervormde of evoluerende materialen: 
stof, aarde, roest, ruwe of nauwelijks bewerkte klei, 
organische fragmenten die ze in metalen doosjes plaatsen, 
meubelstukken die lijken op prothetische ledematen 
of mechanische aanhangsels. Met die materialen maken 
ze grootschalige installaties die het stempel dragen 
van ondefinieerbare menselijke activiteit, zwevend tussen 
ambacht en industrie, constructie en deconstructie, 
architectuur en archeologie. Nu eens lijkt het werk op een 
verlaten industrieel landschap of een archeologische 
opgravingssite, dan weer op een fabriek of een laboratorium. 
Maar altijd gehoorzaamt het aan een functionele logica 
waarvan het uiteindelijke doel ons ontgaat. Het ruwe, soms 
brutale karakter van de vormen van mountaincutters wordt 
verzacht door hun subtiele handwerk, de fijnzinnige 
ingrepen, het gebruik van bijzondere vaardigheden en 
knowhow. En dat zorgt voor een unieke spanning: we 
worden uitgenodigd om ons te laten verleiden door wat we 
zien en het tegelijk te bevragen. De schijnbaar archaïsche 
eenvoud van hun vormen gaat hand in hand met 
nauwgezetheid, aandacht voor details en precisie, en uit 
zich in werken die nu eens discreet theatraal en dan weer 
ronduit spectaculair zijn.

Als gastkunstenaars in La Verrière – dit is hun eerste 
solotentoonstelling in België, het land waar het duo sinds 
2015 woont en werkt - hebben mountaincutters een nieuw 
project uitgewerkt, met een scenografie die inspeelt op 
de unieke kenmerken van de galerij: het hoge dak, het 
natuurlijke licht en de geometrische, kubusvormige ruimte. 
De tentoonstelling bouwt voort op het thema van hun 
recentste werk - de dynamische transformatie van materie – 
en daarmee past de expo (als zevende in de reeks) perfect 
in het concept van “Matters of Concern | Matières à 
panser”. “Matters of Concern” verkent de “curatoriële vraag” 
vanuit een ecologisch perspectief en focust op 
kunstpraktijken die ingaan tegen de vaak cynische hang 
naar overproductie in het hedendaagse kunstbedrijf, 
kunstpraktijken dus die van een meer bedachtzame, 

nederige omgang met materialen getuigen, die willen helen 
in plaats van gebruiken. 

Het werk van mountaincutters vervlecht industrie en natuur 
– de werelden van mineralen, organismen en planten – 
en leidt ons onophoudelijk van het ene naar het andere, 
zonder een zweem van hiërarchie. Het resultaat is een 
heilzame “wordt”, als een gevestigde orde die wordt 
betwist of op zijn kop gezet. En het is hier, achter deze 
formele 'façade', dat de discreet politieke boodschap van 
het werk verborgen zit. Want de relatie van mountaincutters 
tot de natuur, hun belangstelling voor materie en 
biologische veranderingsprocessen, betekent niet dat het 
duo geen aandacht heeft voor menselijke creativiteit. 
Integendeel, verwijzingen naar het creatieve proces zijn 
legio. De “wilde” impuls in hun werk is doordrongen van 
elementen uit de cultuur, cultritus, wetenschap en 
industrie. In die zin voegen tekeningen, filmbeelden en 
tekst – vaak rauwe poëzie, geschreven in de eerste persoon 
enkelvoud – stukjes verhaal toe aan het geheel.   

Het werk van mountaincutters verzet zich niet tegen de 
gangbare logica van het “maken”, en bepleit ook geen 
terugkeer naar de natuur of het wilde als alternatief voor 
het ideaal van de vooruitgang. In plaats daarvan wil het 
kunstenaarsduo ons laten zien hoe elk artefact, elk aspect 
van de menselijke productie, zijn plaats heeft in een ruimer 
ecosysteem, waarin het tijdelijk te gast is, en waaraan het 
schatplichtig is. Dan en daar, waar natuur, vakmanschap, 
kunst en industrie, het moderne en het archaïsche bij 
elkaar komen, ontstaan hybride entiteiten in plaats van 
op elkaar gestapelde lagen werkelijkheid. Aan deze strijd 
tegen dominantie en hiërarchie, deze afwijzing van 
onveranderlijke identiteiten en de voorrechten die verbonden 
zijn aan een bepaalde materiële praktijk, ontleent het werk 
van mountaincutters zijn relevantie, temeer daar het werk 
gekoppeld is aan een denken dat het begrip ecologie 
oprekt en ons doet nadenken over de plaats van de mens 
tussen het levende en het niet-levende.

Het lichaam als machine
Lichamelijkheid is als een rode draad door het werk van 
mountaincutters, hoewel van het lichaam meestal slechts 
een spoor, een afdruk, te zien is, alsof het een 

OVER DE 
TENTOONSTELLING 

mountaincutters, Supplique pour le beau temps (still), 2021,  
gedigitaliseerde 16mm-film, courtesy van de kunstenaars  
© mountaincutters

Verlenging door wanorde
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geregistreerde afwezigheid, iets marginaals betreft. 
Hun kunst schreeuwt die afwezigheid van het lichaam uit: 
we vatten de sculpturen op als dingen van menselijke 
makelij, als materiële avatars, of als protheses. Door hun 
karakteristieke, klinische esthetiek (metalen stoelen, 
bedden, banken en meubels) stralen de werken zowel 
kracht als kwetsbaarheid uit, alsof materie er niet is om 
zich te plooien naar de creatieve wil, maar eerder om het 
creatieve proces uit te breiden, te ondersteunen of te 
vergemakkelijken. Niet dat materialiteit een dominante, 
onaantastbare status krijgt. Overal zien we tekenen van 
kwetsbaarheid (wielen of voeten zijn van glas, ingrepen, 
reparaties en littekens zijn duidelijk zichtbaar). Het is dus 
een gedeelde broosheid, solidaire kwetsbaarheid. 
De objecten en de installaties van mountaincutters zijn 
tastbare voorstellingen van de abstracte care-theorie, van 
het positieve denken dat onze collectieve moraal heeft 
beïnvloed en bepaalde sociale gebruiken heeft veranderd. 
De schijnbaar verlaten restanten die het kunstenaarsduo 
toont – doordrenkt met een ambivalente esthetiek van 
corruptie en verval – zijn paradoxaal genoeg een viering 
van het leven. Elk van deze onvolmaakte vormen of 
gebroken structuren, tegelijk krachtig en fragiel, zijn stille 
getuigen van een onblusbare levenslust. Hun stoffelijke 
vlees, hun aderen en sappen, de lekken en de aftakeling 
maken hen tot zieke, maar levenskrachtige systemen, die 
kracht en energie putten uit hun precaire toestand.   

Het werk van mountaincutters toont ons een dystopische 
wereld. Mogelijks is het de voorstelling van een catastrofale 
gebeurtenis uit het verleden, of van een die nog moet 
komen, zoals in de eerste tentoonstellingen van het duo 
werd gesuggereerd. Hun kunstpraktijk is in de loop van de 
tijd geëvolueerd – het is nu wat warmer, wat lichamelijker – 
maar heeft niets aan radicaliteit ingeboet. Een beetje 
minder rauw, een beetje meer “uitgekookt”. Meer chemie, 
minder fysica. Strengen koper omspannen steen, 
transparant glas vormt tere blaadjes. Geplooide stroken 
messing, geolied papier, email, tapijten van natuurlijke 
vezels… mountaincutters zijn hun technische vaardigheden 
gaan inzetten om vormen te creëren die energie 
overbrengen. Alsof de harde ascese van het vroegere werk 
geleidelijk plaats heeft gemaakt voor een krachtige, 
ingehouden intensiteit die door het oppervlak van de 
dingen priemt, of het nu materialen zijn of voorwerpen: 
dunne stralen verblindend licht schijnen uit spots die 
dicht bij de vloer zijn geplaatst, keramiek wordt gebakken 
op extreem hoge temperaturen. We kunnen veronderstellen 
dat dit keerpunt in het werk van mountaincutters op een 
soort reactivering van slapende cellen duidt, op een 
daad van verzet tegen het cataclysmische fatalisme van de 
wereld, een queeste om de wereld met subversieve 
middelen opnieuw te betoveren.

De veelzijdigheid van het werk van mountaincutters en de 
duidelijke link met het speculatieve denken dat aan de 
basis ligt van de cyclus 'Matters of Concern | Matières à 
panser', leverden het kunstenaarsduo een uitnodiging 
op om in La Verrière te komen werken. Maar vergis u niet: 
ondanks onze discursieve blik ontsnapt het originele, 
tijdloze oeuvre van het tweetal voortdurend aan elke 
interpretatie. Het ondoorgrondelijke mysterie dat uit hun 

vormen spreekt, appelleert eerder aan ons buikgevoel 
dan aan ons oog, eerder aan onze emoties dan aan ons 
verstand. Het werk hoort thuis in het rijk van het 
onuitsprekelijke, het (letterlijk) onbenoembare. Het is een 
œuvre dat we hier begrijpen in de tweevoudige etymologische 
betekenis van werk en opera, verbonden met inspanning, 
arbeid, en de verandering of wijziging van fysieke 
toestanden, maar ook met het mysterie van de schepping. 

Tekst door Guillaume Désanges

Gianni Pettena, Ice House I, 1971, installation, Minneapolis  
(États-Unis), courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps absent”, Le Creux de 
l’enfer, Thiers (Frankrijk), 2019, productie Le Creux de l’enfer, 
courtesy van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps absent”, Le Creux de l’enfer, 
Thiers (Frankrijk), 2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy van 
de kunstenaars © mountaincutters
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Biografie
mountaincutters is een kunstenaarsduo, geboren in 1990 
in Frankrijk. Ze wonen en werken in Brussel, en maken 
voornamelijk in situ sculpturen. Ze studeerden in 2014 af 
aan de ESADMM in Marseille en werkten in 2016 als artists 
in residence aan het internationale kunstenaarsplatform 
STRT Kit in Antwerpen. Sindsdien werden ze talrijke keren 
uitgenodigd voor tentoonstellingen en residences 
in Frankrijk en België (Extra-City Kunsthal, 61e Salon de 
Montrouge, CAB Foundation, La Friche / Panorama in 
Marseille, La Borne residences, Wonder / Liebert, etc.) 
In 2018 ontwikkelden ze, op uitnodiging van Guillaume 
Désanges, het project SPOLIA als kunstenaars en  
co-curatoren in het Grand Café-Centre d’art contemporain 
in Saint-Nazaire, aan de monding van de Loire. In 2019 
stelden ze tentoon in de Creux de l’Enfer, waar ze de 
onderlinge verbanden tussen industriële mondelinge 
geschiedenis, geologie en arbeid onderzochten. In 2020 
werkte het duo in residence bij de Fondation Martell, waar 
ze experimenteerden met glas en keramiek. 

 

Selectie van recente solo- 
en groepstentoonstellingen 
2021

“Du pouce jusqu’à l’auriculaire”, Espace Croisé – Centre d’art 
contemporain, Roubaix (Frankrijk).

2020
“Le sens du sol”, 29ste editie van L’Art dans les chapelles, chapelle 
Saint-Meldéoc, Guern (Frankrijk).
“Drie Handen”, met Jot Fau, Encore, Brussel (België).

2019
“Anatomie d’un corps absent”, Le Creux de L’Enfer, Thiers 
(Frankrijk).
“Équation du vent zéro”, Chapelle des Jésuites, ESBAN Nîmes 
(Frankrijk).
“Asphyxie fonctionnelle”, Le Papillon, Musée du Vieux Nîmes 
(Frankrijk).
“Les morceaux de paysages enrayaient l’appareil corps”, 
Centre Céramique contemporaine, La Borne (Frankrijk).

2018
“SPOLIA (Généalogies fictives)”, Guillaume Désanges en 
mountaincutters”, Grand Café de Saint-Nazaire (Frankrijk).
“Situare II”, WONDER, Parijs (Frankrijk).
“Perception model”, BRDG Antwerpen (België).

2015
“Becoming Ground “, IDK Contemporary en Ping Pong Gallery, 
Brussel (België).

2014
“Heures-Reliefs”, art-cade, galerie des Grands Bains Douches 
de la Plaine, Marseille (Frankrijk).
“Concrétions”, Project Room, galerie Gourvennec Ogor, 
Prix ESADMM 2014, Marseille (Frankrijk).

MOUNTAINCUTTERS

Zelfportret van mountaincutters, courtesy van de kunstenaars
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BEELDMATERIAAL VOOR 
DE PERS

Beelden in hoge resolutie kunnen gedownload worden via:
presse.fondationdentreprisehermes.org/connection/
(wachtwoord op aanvraag)

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters
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Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, 
Collectie Edgard. F. Grima, courtesy van de 
kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, 
Collectie Edgard. F. Grima, courtesy van de 
kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Anatomie d’un corps 
absent”, Le Creux de l’enfer, Thiers (Frankrijk), 
2019, productie Le Creux de l’enfer, 
Collectie Edgard. F. Grima, courtesy van de 
kunstenaars © mountaincutters

mountaincutters, Objets Incomplets 
(Anatomie d’un corps absent), 2019, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters
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mountaincutters, Le Sens du sol , 2020, 
29ste editie van L’Art dans les chapelles, kapel 
Saint-Meldéoc, Guern (Frankrijk), courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters

Atelier van mountaincutters, 2020, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters 

Tentoonstelling “Les morceaux de paysages 
enrayaient l’appareil corps”, Centre céramique 
contemporaine La Borne (Frankrijk), 2019, 
courtesy van de kunstenaars © 
mountaincutters

Tentoonstelling “Les morceaux de paysages 
enrayaient l’appareil corps”, Centre céramique 
contemporaine La Borne (Frankrijk), 2019, 
courtesy van de kunstenaars © 
mountaincutters

Atelier van mountaincutters, 2020, courtesy 
van de kunstenaars © mountaincutters 

Tentoonstelling “Les morceaux de paysages 
enrayaient l’appareil corps”, Centre céramique 
contemporaine La Borne (Frankrijk), 2019, 
courtesy van de kunstenaars © 
mountaincutters

mountaincutters, Supplique pour le beau 
temps (still), 2021, gedigitaliseerde  
16mm-film, courtesy van de kunstenaars 
© mountaincutters

Tentoonstelling “Les morceaux de paysages 
enrayaient l’appareil corps”, Centre céramique 
contemporaine La Borne (Frankrijk), 2019, 
courtesy van de kunstenaars © 
mountaincutters

mountaincutters, Études (ponctions), 2020, 
koperdraad, koper, collage, potlood, 
kleefpapier, water en pigmenten op papier, 
29,7 × 42 cm, courtesy van de kunstenaars 
© mountaincutters
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Tentoonstelling “Du pouce jusqu'à 
l’auriculaire”, Espace Croisé – Centre d’art 
contemporain, Roubaix (Frankrijk), 2021, 
productie Fondation d'entreprise Martell, 
courtesy van de kunstenaars 
© mountaincutters

mountaincutters, Objets Incomplets 
(Anatomie d’un corps absent), 2019, 
industriële lamp, staal, glas, koper, dierlijk 
vet, keramiek, resten van insecten, papier, 
in de groepstentoonstelling SIGNAL_
Espace(s) Réciproque(s), Panorama, Friche 
La Belle de Mai, CWB Paris, Marseille 
(Frankrijk), 2020, courtesy van de 
kunstenaars © mountaincutters

Tentoonstelling “Du pouce jusqu'à l’auriculaire”, 
Espace Croisé – Centre d’art contemporain, 
Roubaix (Frankrijk), 2021, courtesy van de 
kunstenaars © mountaincutters
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Over de cyclus
“Matters of Concern” werd in het voorjaar van 2019 in 
La Verrière gelanceerd door Guillaume Désanges als een 
ode aan de terugkeer van materialiteit in de kunst, 
ingegeven door symbolische, animistische, etnografische, 
fetisjistische en therapeutische of magische overwegingen, 
als een kritisch alternatief voor de toenemende 
dematerialisatie in ons dominante economische paradigma. 
Door te verwijzen naar “andere” gedachten en praktijken 
in het hart van onze samenleving en elders, staan we stil 
bij manieren van aandacht en nieuwsgierigheid die de 
gevestigde categorieën en disciplines van de hedendaagse 
kunst op subtiele wijze ondermijnen. 

“Matters of Concern | Matières à panser” is de derde reeks 
thematentoonstellingen die La Verrière presenteert, 
na “Des gestes de la pensée” (2013–2016) en “Poésie 
balistique” (2016–2019).

Guillaume Désanges
Guillaume Désanges is curator, kunstcriticus en directeur 
van Work Method, een onafhankelijke productiegroep. 
Wereldwijd ontwikkelt hij tentoonstellings – en 
conferentieprojecten. Zijn meest recente projecten zijn 
“Contre-Vents” (2019, Grand Café, Saint-Nazaire), “Spolia” 
(2018-2019, Grand Café, Saint-Nazaire), “L’Ennemi 
de mon ennemi” (2018, Palais de Tokyo, Parijs), “L’Esprit 
français. Contre-cultures 1969-1989” (2017, la maison 
rouge, Parijs), “Poésie balistique” (2016-2019, La Verrière, 
Brussel), “The Méthode Room” (2015, Chicago, USA), 
“Ma’aminim / Les Croyants” (2015, musée d’Art et 
d’Histoire, Saint-Denis & Tranzitdisplay, Praag, Tsjechië), 
“Curated Session #1: The Dora García files” (2014, Perez 
Art Museum, Miami, USA), “Une exposition universelle”, 
“section documentaire” (2013, Louvain-la-Neuve Biennale, 
België) en “Amazing! Clever! Linguistic! An Adventure 
in Conceptual Art’ (2013, Generali Foundation, 
Wenen, Oostenrijk).

“MATTERS OF CONCERN | 
MATIÈRES À PANSER”

Tentoonstelling “Matters of Concern | Matières à panser”,  
La Verrière, Brussel, 2019.  
© Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès

Portret van Guillaume Désanges 
© Isabelle Arthuis

Volgende tentoonstelling in La Verrière
Majd Abdel Hamid

 Van 2 october t/m 4 december 2021
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NIEUWS VAN DE 
FONDATION D’ENTREPRISE 
HERMÈS

TENTOONSTELLINGEN

Groepstentoonstelling
“Sables brûlants” (“Burning Sands”)
Opent binnenkort
La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis,  
Saint-Louis-lès-Bitche (Frankrijk)

Nahm Huynh 
“Other Feathers”
23 juli → 19 augustus 2021
Atelier Hermès, Seoul (Korea)

SKILLS ACADEMY 2021
“Glas”

Geleid door programmadirecteur 
Noé Duchaufour-Lawrance

Openbare lezingen

Zaterdag 23 januari 2021
De basics

Zaterdag 13 februari 2021
Glas in ambacht, kunst en industrie

Zaterdag 13 maart 2021
Licht en transparantie I

Zaterdag 10 april 2021
Licht en transparantie II – Steeds transparanter?

Zaterdag 1 mei 2021
Kijk (nog) verder, observeer

Zaterdag 29 mei 2021
De blik van…

Zaterdag 26 juni 2021
Glas in de wereld van morgen

NEW SETTINGS #10

Tot 3 juli 2021
Parijs en omgeving (Frankrijk)

Cindy Van Acker
Ann Van den Broek
Clédat & Petitpierre
Marco da Silva Ferreira & Jorge Jácome
Vincent Dupont
Joris Lacoste, Ictus, Pierre-Yves Macé, Sébastien Roux
Euripides Laskaridis
Ariane Loze
Théo Mercier & Steven Michel
Meg Stuart
Cyril Teste

MANUFACTO, THE SKILLS FACTORY

Schooljaar 2020-2021

Workshops in 55 academies in Frankrijk: Parijs, 
Créteil, Nice, Lyon, Besançon, Bordeaux, Versailles, 
Normandië en Occitanië.
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FONDATIONDENTREPRISEHERMES.ORG

“Onze acties maken ons.” Dit statement is de drijfveer achter 
alles wat we doen bij de Fondation d'entreprise Hermès. 

Anders gezegd, individuele acties voeden de groei en het welzijn van ons allemaal. 
De Fondation schept de voorwaarden om nieuwe kunstwerken te creëren, 
vaardigheden en vakkennis over te dragen, het milieu te beschermen en

solidariteit te bevorderen. Ze heeft negen programma’s in het leven geroepen 
waarmee ze haar begunstigden ondersteunt bij het bouwen 

aan de wereld van morgen. Alle acties sluiten aan bij haar fundamentele 
doelstellingen: gedeelde kennis cultiveren, vooruitgang aanwenden voor het grotere 

goed en humanitaire waarden verankeren in het hart van de hedendaagse 
samenleving. De Fondation d'entreprise Hermès werd opgericht in 2008 en wordt 

geleid door Laurent Pejoux en voorgezeten door Olivier Fournier. 


