YOU LEFT ME MY LIPS, AND THEY SHAPE WORDS, EVEN IN SILENCE
Hamza Halloubi’s nieuwe solotentoonstelling You left me my lips, and they shape words, even
in silence (2021) is ontstaan vanuit het idee van stilte als een lege discursieve ruimte. Halloubi
vertaalt dit naar het medium video terwijl hij een archeologische reis maakt doorheen de
westerse blik, gericht op de Maghreb. De tentoonstelling opent op 29 mei in ARGOS.

Hamza Halloubi is geboren in Marokko in 1982 maar woont en werkt al vele jaren in Brussel. In zijn
nieuwe werk worden drie grotere projecties afgewisseld met een reeks videoportretten gefilmd in
de straten van Brussel. De korte video's bevatten ruwe gebaren die de camera doen draaien,
waardoor het de relatie tussen kijken en bekeken worden in de publieke ruimte blootlegt.
De video’s worden vertoond naast een aantal abstracte schilderijen met daarop woorden en
videostills. Door deze werken samen te brengen, creëert Halloubi een constellatie van portretten:
een firmament van verhalen en identiteiten en de stiltes die in de ruimten daartussen bestaan.

Writing Back (2019–2021) tracht een portret te schetsen van Cherifa, een Marokkaanse vrouw uit
de jaren 60 die geëxotiseerd werd in teksten van Jane en Paul Bowles en William S. Burroughs. De
video toont het gebruik van schaduw en stilte als manieren om de oriëntalistische blik af te leiden.

Messing Encounters (2020–2021) brengt een dialoog tot stand tussen een Afrikaanse immigrant
en een Congolees standbeeld dat naar een Belgisch museum werd geëxpatrieerd. Een reflectie
over het verlies van betekenis wanneer een beeldhouwwerk zijn plaats van oorsprong verlaat.

Bégaiements (2020–2021) mixt beelden van Jackson Pollock’s drippings, investeringen in
hedendaagse kunst, en de Arabische Lente. De video trekt parallellen tussen creatief beleggen en
opstand tegen verdrukking, en stelt vragen over de begrippen waarde en belang in onze economie.

Deze tentoonstelling is een coproductie van ARGOS en Kunstenfestivaldesarts.
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