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M Leuven presenteert solotentoonstelling van Naufus RamírezFigueroa
Vanaf 06.05 loopt in M Leuven een solotentoonstelling van Naufus Ramírez-Figueroa (1978,
Guatemala). Hij creëert droomachtige sculpturen, installaties en performances met
elementen uit literatuur, folklore, magie en jeugdherinneringen.
Speelse kunst, serieuze thema’s
“M engageert zich om opkomende belangrijke internationale kunstenaars een platform aan
te bieden. Ook ontplooit M zich als een plek waar het publiek kunstenaars kan ontdekken
en herontdekken. Het werk van Naufus Ramírez-Figueroa was al te zien op tal van
internationale podia, zoals op de Biënnale van Venetië in 2017. Zijn werk is aanwezig in
prestigieuze private en publieke collecties zoals Guggenheim en Tate”, vertelt Denise
Vandevoort, schepen van cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M.
Het werk van Naufus Ramírez-Figueroa onderzoekt en raakt verschillende thema’s in zijn
beeldende installaties, vaak rond elementen uit de geschiedenis van zijn geboorteland
Guatemala. Gaande van culturele identiteit, trauma en kolonisatie tot de verbinding tussen
mens en natuur.
De tentoonstelling in M toont een selectief overzicht van zijn diverse kunstenaarspraktijk,
met zowel ruimtelijke installaties, sculpturen, houtsneden en films. Er wordt ook een
nieuwe groep sculpturen gepresenteerd die de kunstenaar het afgelopen jaar ontwikkelde.
Dit nieuw werk vertelt het complexe verhaal van zijde in Guatemala, rakend aan de
Mayacultuur en met linken naar onder andere China, Mexico en Spanje.
Eva Wittocx, curator van deze tentoonstelling, voegt toe: “In 2017 toonde M een selectie
films van Naufus Ramírez-Figueroa. In 2018 bracht hij als M-resident de nieuwe
performance ‘Cacaxte’, die nu als film in deze expo te zien is.”
Time and Again
Tegelijk opent M een tentoonstelling met regionaal talent. Buitenlandse curator Melanie
Bühler (Frans Hals Museum, Nederland) selecteerde uit de 370 inzendingen voor Open M
13 kandidaten. M toont de geselecteerde kunstenaars in de groepstentoonstelling ‘Open
M: Time and Again’ vanaf 06.05.
Praktische informatie
‘Open M: Time and Again’ en de tentoonstelling van Naufus Ramírez-Figueroa worden
geopend op donderdag 05.05 om 20:00. Toegang is gratis en kan zonder inschrijving.

‘Open M: Time and Again’ loopt vanaf 06.05.2022 t.e.m. 28.08.2022. Voor info en tickets,
kijk op mleuven.be/openM. De tentoonstelling van Naufus Ramírez-Figueroa loopt van
06.05.2022 t.e.m. 30.10.2022. Meer informatie en tickets, zie mleuven.be/nl/naufus.
De perspreview gaat door op woensdag 04.05 in aanwezigheid van curator Eva Wittocx en
Naufus Ramírez-Figueroa.
Aanvang: 10.45 uur
Rondleiding in zaal: 11 uur, met mogelijkheid tot interview
Interviews met Naufus Ramírez-Figueroa zijn op aanvraag

