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De tentoonstelling Walking & Remembering, die Noé Sendas concipieerde voor galerie Hopstreet,
brengt werken kenmerkend voor Sendas’ oeuvre: naast het gebruik van antieke kunst, iets wat
terugkeert in vele van zijn werken, valt ook de aanwezigheid op van meerdere vormen van expressie.
En dit in een conceptueel en ruimtelijk systeem dat een verband suggereert tussen materialen
verzameld op verschillende plaatsen. Meer nog dan het beschrijven van een reis of het oproepen van
herinneringen, wil Sendas “herinneringen opwekken die niet van jou zijn en zelfs ouder zijn dan jou, om
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zo verbindingen te herstellen en relaties uit een ver verleden nieuw leven in te blazen” . Het gaat ook
over de relatie tussen de werkelijke ervaring en de droom. Dit alles gaat gepaard met een stilte die de
toeschouwer niet alleen confronteert met de vreemdheid van zijn eigen gewaarwording, maar ook met
de onrust en het onbehagen van de kunstenaar zelf. Uiteindelijk is dit gevoel van onbehagen het
startpunt van beide, of misschien zelfs alle reizen.

Noé Sendas werd geboren te Brussel in 1972 en leeft en werkt in Berlijn en Madrid.
Sendas toont zijn werk sinds het einde van de jaren ‘90. Verwijzingen naar andere kunstenaars en naar
literaire, cinematografische of muzikale creaties, zowel impliciet als expliciet, maken deel uit van zijn
basismateriaal. Maar ook specifieke vragen met betrekking tot de reflectie over en de uitoefening van
beeldende kunst, kunnen tot zijn repertoire worden gerekend. Zaken die hem bezighouden zijn o.a.: het
lichaam als een entiteit die tegelijk theoretisch en materieel is, de waarnemingsmechanismen van de
toeschouwer, maar ook het discursieve potentieel van verschillende tentoonstellingsmethoden. Zijn
werk is vertegenwoordigd in verscheidene publieke en privéverzamelingen in Europa en ook in Noorden Zuid-Amerika.

1. Rainer Maria Rilke, uit een lezing gegeven in Dresden in 1907.
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