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De conservator van het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) in Gent zei 
over hem dat hij dé kunstschilder van de 21e eeuw zou zijn. Mode Muntu overlijdt 
echter plotseling, weinig bekend bij het grote publiek … 
De in 1940 in Lubumbashi geboren Mode Muntu, oudste van 14 kinderen, gaat al op 
14-jarige leeftijd naar de Academie voor Schone Kunsten in zijn stad. 

Zijn universele en intuïtieve beeldtaal plaatst hem in een universele beweging van he-
dendaagse kunstenaars, zoals A.R. Penck en Keith Haring, die het silhouet gebruiken 
als een universeel expressiemiddel.
De instinctieve schilderkunst van deze kunstenaar heeft een marginale rimpeling 
nagelaten in de roerige gebeurtenissen in de geschiedenis van de Democratische 
Republiek Congo.
Als kind liep Michaël De Plaen gewoonlijk vrij rond in het museum van Lubumbashi 
waar zijn ouders werkzaam waren. Zijn ontmoeting met een bedeesde schilder, in zijn 
eentje aan het werk, maakte grote indruk op hem. Zo groot dat hij in 2015 een werk 
aan hem wijdde en nu een tentoonstelling in La Cité Miroir. Waarom? Om de persoon 
Mode Muntu en zijn werk onder de aandacht te brengen.

SOPHIE LIÉGEOIS

MNEMA vzw, beheerder van La Cité Miroir

sophie.liegeois@mnema.be 

04 230 70 54 

www.citemiroir.be

Perscontact

AGENCE CARACAS

info@caracascom.com 

02 560 21 22  

0495 22 07 92

www.caracascom.com

› 16 mei - 27 augustus 2017

› 60 werken van Mode Muntu voor het eerst gepresenteerd 

› Eerste tentoonstelling die volledig is gewijd aan Mode Muntu

MODE MUNTU

Persdossier en beeldmateriaal te downloaden op www.caracascom.com
 of op www.citemiroir.be/fr/en-pratique/presse
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MODE MUNTU

Mode Muntu - Modeste Ngoye Mukulu Muntu - is een kunstschilder uit Lubumbashi, 
geboren in 1940. Laurent Moonens, directeur van de Academie voor Schone Kunsten in 
Lubumbashi, is onder de indruk van het werk van de jonge schilder en nodigt hem in de 
jaren 50 uit om aan de Academie te studeren.

Het werk van Mode Muntu krijgt in 1958 een internationale dimensie op de Wereldten-
toonstelling, waar zijn werk wordt tentoongesteld naast andere prominente figuren uit 
de Congolese schilderkunst van die tijd: Pili-Pili, Bela, Mwenze, enz.

Door de politieke en sociale omstandigheden rondom de onafhankelijkheid van Congo 
begin jaren 60, komt de kunstschilder in de anonimiteit terecht. Bijna 10 jaar later krijgt 
hij weer bekendheid, herontdekt door een team van het Instituut van nationale musea 
van Zaïre.

Met de jaren 70 breekt een nieuwe voorspoedige periode aan voor de kunstschilder. 
In 1974 krijgt hij een prijs van het tijdschrift African Art, dat in 1975 zijn werk pu-
bliceert. Ook neemt hij deel aan enkele tentoonstellingen in Congo. In 1985 overlijdt 
hij plotseling aan dysenterie, terwijl hij bezig is met het schilderen van Le Linceul, een 
enscenering van zijn dood.

Het werk van Mode vormt een radicale breuk met de werken van zijn tijdgenoten. 
Waar de anderen met olieverf schilderden, tekende Mode met waterverf op karton: zijn 
kwellingen, de spreekwoorden, de mythen en de situaties die onderdeel waren van de 
cultuur van de Luba, zijn volk.

Zijn teruggetrokken leven, persoonlijke demonen, relatie met de schilderkunst, werk en 
dood: allemaal ingrediënten die een voedingsbodem vormen voor de legende van een 
groot kunstenaar. Hij stijgt dan ook uit boven de gewone kwalificatie van een Congolese 
schilder en wordt een universeel genie. Jan Hoet, de conservator van het museum voor 
moderne kunst in Gent zei over hem dat hij «De Kunstschilder» van de 21e eeuw zou 
zijn.



La Cité Miroir 

Place Xavier Neujean 22 | 4000 Liège 

+32 (0)4 230 70 50 | www.citemiroir.be 

› Toegankelijk voor personen met verminderde mobiliteit 

› Vanaf 6 jaar 

PRAKTISCH

TARIEF

VOL TARIEF KORTINGSTARIEF - 26 ANS ARTIKEL 27

7€ 5€ 5€ 1,25€

Gidsen Art&Fact (Universiteit Luik)

› duur : 1u

› € 65 op weekdagen (FR / NL / DE) 

› € 75 in het weekend (FR / NL / DE)

 + € 10 voor de andere talen

Rondleidingen - reserveren via La Cité Miroir

OPENINGSTIJDEN

Maandag - vrijdag van 9 tot 18 uur

Zaterdag en zondag van 10 tot 18 u

Vanaf 1 juli: maandag - zondag van 10 tot 18 u 

 laatste toegang om 17 u

SLUITING 

25/05 - 26/05 - 5/06 - 21/07 - 15/08

› 16 mei - 27 augustus

* Kortingstarief werkzoekende · groepen (minimaal 10 personen) · Citoyen Cité Miroir · Leden 

van de vzw Territoires de la Mémoire · Gehandicapten· Carte prof / Lerarenkaart



1991 AFRICA EXPLORES CENTER FOR AFRICAN ART 
AND NEW MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, NEW 
YORK UNIVERSITY ART MUSEUM IN BERKELY, CA-
LIFORNIË DALLAS MUSEUM OF ART, DALLAS, TEXAS 
SAINT LOUIS ART MUSEUM, SAINT LOUIS, MISSOURI 
MINT MUSEUM OF ART, CHARLOTTE, NORTH CA-
ROLINA CARNEGIE MUSEUM OF ART, PITTSBURG, 
PENNSYLVANIE CORCORAN GALLERY OF ART, WAS-
HINGTON, COLUMBIA

1993   AFRICAN ART NOW, URBAN CULTURE FROM 
AFRICA, PETIT MUSÉE, TOKIO

1993 PAPIER BLANC, ENCRE NOIRE (WIT PAPIER, 
ZWARTE INKT). HONDERD JAAR FRANSTALIGE CULTUUR 
IN MIDDEN-AFRIKA (ZAÏRE, RWANDA EN BURUNDI), 
SPANJE

1994 PAPIER BLANC, ENCRE NOIRE (WIT PAPIER, 
ZWARTE INKT). HONDERD JAAR FRANSTALIGE CULTUUR 
IN MIDDEN-AFRIKA (ZAÏRE, RWANDA EN BURUNDI), 
PORTUGAL

1995  AN INSIDE STORY: AFRICAN ART OF OUR 
TIME, SETAGAYA ART MUSEUM, TOKIO (23 SEP-
TEMBER - 19 NOVEMBER)

2007  MAWAZO, DE ZWARE TIJDEN VAN DE 
CONGOLESE SCHILDERKUNST, ANCIENS ABATTOIRS, 
BERGEN (BE) (1 SEPTEMBER - 10 OKTOBER)

2015  BEAUTÉ CONGO 1926 - 2015 CONGO 
KITOKO, CARTIER FOUNDATION VOOR HEDENDAAGSE 
KUNST, PARIJS (11 JULI - 11 NOVEMBER)

1955  SCHILDERKUNST VAN ZWARTE KINDEREN, GA-
LERIE DES DOMINICAINS, LUIK

1956   TENTOONSTELLING VAN STUDENTEN VAN 
DE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN, HALL DU 
CINQUENTENAIRE, ELISABETHVILLE

1956  KURSAAL, OOSTENDE

1956  PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BRUSSEL 
(20 - 31 OKTOBER)

1958   KUNST IN CONGO, WERELDTENTOONSTEL-
LING, BRUSSEL

1958 EERSTE OFFICIËLE TENTOONSTELLING VAN 
DE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN VAN ELISA-
BETHVILLE, ELISABETHVILLE (15 NOVEMBER) 

1959 JONGE SCHILDERS UIT ELISABETHSTAD, NA-
TIONAAL HOGER INSTITUUT VOOR SCHONE KUNSTEN, 
ANTWERPEN

1960   NEGERMALER AUS BELGISCHKONGO, GALE-
RIE VERKAUF, WENEN

1960 DE JONGE SCHILDERS VAN ELISABETHVILLE, 
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA, TER-
VUREN

1980   DE SCHOOL VAN DE KUNSTSCHILDERS VAN 
LUBUMBASHI, EERSTE COLLECTIEVE TENTOONSTELLING 
MET MWENZE EN PILI-PILI, 75E VERJAARDAG VAN 
DE INTERNATIONALE ROTARYCLUB, LUBUMBASHI (22 
- 24 FEBRUARI)

1981 TENTOONSTELLING TER GELEGENHEID VAN DE 
8E VERJAARDAG VAN DE INTERNATIONALE VERENIGING 
VAN KUNSTCRITICI, KINSHASA

1981 TENTOONSTELLING VOOR DE BANK BCZ, 
BANQUE COERCIBLE ZAÏROISE

1982   TENTOONSTELLING VOOR DE VERENIGING VAN 
CHIRURGEN VAN ZAÏRE

1986 FOLKLORISTISCHE SCHILDERKUNST, DIVERSE 
TRENDS, SCHOOL VAN LUBUMBASHI (25 AUGUSTUS)

TENTOONSTELLINGEN VAN 
MODE MUNTU

Wederzijdse hulp - 1980 - Mode Muntu - © Michaël De Plaen



Er is een bijzondere band tussen Luik en 
de biografie van Mode Muntu. Luik is de 
zusterstad van Lubumbashi waar Mode 
woonde. In 1955 had Mode zijn eerste 
echte tentoonstelling in België, in Luik. 
La Cité Miroir is vanwege haar architec-
tuur, ligging en ruimte een uitzonderli-
jke omgeving om een aantal nog nooit 
eerder verzamelde werken van Mode 
Muntu te presenteren. La Cité Miroir 
sluit duidelijk aan op de pedagogie te-
gen het obscurantisme door middel van 

EEN MODE MUNTU-TENTOONSTELLING IN LUIK
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De verzorging van de kippen - 1982 - Mode Muntu - © photo Michaël De Plaen

de ontwikkeling van de moderne kunst. 
Een tentoonstelling van het werk van 
Mode Muntu past helemaal in het kader 
van die aanpak. Het gaat erom de folk-
loristische visie op de Afrikaanse kunst 
te doorbreken en het werk van Mode 
Muntu te integreren in de hedendaagse 
moderne kunst en de codes van het on-
derscheid weg te nemen.



Aude de Vaucresson

Aude de Vaucresson heeft haar adviesorganisatie opgericht na 11 jaar lang leiding 
te hebben gegeven aan de afdeling voor hedendaagse en moderne kunst voor So-
theby’s België. In deze functie en vanuit haar interesse voor dit gebied, heeft zij een 
uitstekende kennis opgebouwd van de hedendaagse en moderne wereld. Zij heeft een 
grote voorliefde voor Afrika en doorkruist het continent op zoek naar bestaande en 
opkomende talenten. Zij begon haar carrière bij Micky Tiroche Fine Arts in Londen. Ze 
bezit een master in de rechten van de Universiteit van Northumbria, Newcastle upon 
Tyne en heeft een opleiding gevolgd in kunstgeschiedenis, History of Art (MA) aan het 
Birbeck College, Universiteit van Londen.

Michaël De Plaen

DE COMMISSARISSEN VAN DE TENTOONSTELLING

Michaël De Plaen is in 1979 geboren in Lubumbashi (Democratische Republiek 
Congo) waar hij tot 1990 woont, waarna hij zich met zijn familie in de Belgische 
Ardennen vestigt.

Hij heeft een passie voor tekenen, maar hij gaat studeren aan de Universiteit Luik, 
waar hij een master in de biomedische wetenschappen behaalt. Tijdens zijn studie 
houdt Michaël zich bezig met het maken van universiteitsradio, presenteert hij cultu-
rele uitzendingen, schrijft hij striprubrieken voor een Luxemburgse krant, werkt hij als 
dj en organiseert hij tentoonstellingen (Moebius, Bilal, enz.). Na het behalen van zijn 
universiteitsdiploma besluit Michaël om zich te gaan richten op de fotografie. Hiervoor 
volgt hij een opleiding aan Institut Saint-Luc in Luik. Een roeping waarvan hij sinds 
2009 zijn beroep heeft gemaakt. Zijn eerste reportages gaan over de verloren tradi-
ties, de stedelijke demografie en identiteitskwesties.

Michaël is van nature aangetrokken tot de kunst, en hij specialiseert zich dan ook 
steeds meer in de fotoreproductie van schilderijen en beeldhouwwerken, maar blijft 
tegelijk geïnteresseerd in maatschappelijke en stedelijke thema’s. Zo behaalt hij in 
2015 diverse prijzen, zoals de Belfius persprijs voor de transmediadocumentaire #Sa-
laudsdepauvres, uitgevoerd met Instants Production. In 2016 maakt hij in coproductie 
het succesvolle vervolg Les nouveaux pauvres.

Sinds vijf jaar besteedt hij een groot deel van zijn tijd aan het onder de aandacht bren-
gen van het werk van Mode Muntu, de kunstschilder met wie hij als kind omging in 
het museum van Lubumbashi. Zijn onderzoek doorheen drie continenten is onder an-
dere erkend door de Cartier Foundation voor hedendaagse kunst. Deze stichting heeft 
een beroep op hem gedaan om de werken van Mode Muntu te identificeren en ver-
zamelen, in het kader van de tentoonstelling Beauté Congo - Congo Kitoko en om een 
artikel in de catalogus te schrijven. Hij vervolgt met een monografie die het resultaat 
is van een deeltje van deze missie die hij zichzelf heeft opgedragen: internationale 
erkenning voor de dynamiek en originaliteit van de artistieke activiteiten in Congo.

Zelfportret- © photo Michaël De Plaen



Sinds bijna 3 jaar interesseren galeries, beurzen, conservatoren en openbare en pri-
vé-instellingen zich voor de ontwikkeling van het hedendaagse Afrikaanse artistieke 
toneel. Deze trend blijkt wel uit enkele grote evenementen. 

In 2013 is 1:54 de eerste beurs voor hedendaagse Afrikaanse kunst in Londen In 
2014 organiseert het veilinghuis Piasa de veiling African Stories 

In 2015 test 1:54 pop-up in New York de Amerikaanse markt, tegelijk met de Frieze 
Art fair. De Cartier Foundation voor hedendaagse kunst organiseert de tentoonstelling 
Beauté Congo - Congo Kitoko, die meer dan 110.000 bezoekers trekt. Er werden 
twaalf werken van Mode Muntu getoond. De Villa des Arts in Rabat en Casablanca 
eren het Afrikaans design. Het Vitra Design Museum in Weil-am-Rhein in Duitsland 
heeft twee tentoonstellingen hieraan besteed: Making Africa en Architecture of Inde-
pendence. Bonhams organiseert Africa Now 

In 2016 toont het museum in Tervuren in het Brusselse Bozar schilderijen van de 
volkskunst. Sammy Baloji, de kunstenaar uit Lubumbashi, is hiervan de commissaris. 
Wiels in Brussel stelt ook werk van Sammy Baloji tentoon, in de expositie Urban Now: 
City Life in Congo. In Venetië heeft de Biënnale 35 Afrikaanse kunstenaars onder de 
aandacht gebracht. In Frankrijk is de naam van de eerste beurs voor hedendaagse 
Afrikaanse kunst en design AKAA (Also Known As Africa).

DE OPKOMST VAN DE HEDENDAAGSE AFRIKAANSE KUNST

De schreeuw - 1981 - Mode Muntu - © photo Michaël De Plaen



De vroegere baden en thermen La Sauvenière in hartje Luik werden in januari 2014 La Cité Miroir, een unieke locatie in dienst 
van het burgerschap, de herinnering en de dialoog tussen de culturen. Theater, muziek, lezingen, tijdelijke en permanente ten-
toonstellingen: het brede en gevarieerde aanbod van activiteiten maakt La Cité Miroir uniek. Ook diverse externe programmama-
kers organiseren hier hun evenementen, allemaal in relatie met de waarden van de vzw MNEMA, de beheerder van de locatie. 
Dit monumentale pand is een bijzondere getuige van ons historisch, maatschappelijk, architectonisch en symbolisch erfgoed. De 
prachtige architectuur van het pand draagt in grote mate bij aan de uitstraling van La Cité Miroir.

DE LOCATIE

La Cité Miroir

vzw MNEMA werd op 10 december 2004 opgericht op initiatief van Les Territoires de la Mémoire vzw, met als doel de opvolging 
van het renovatieproject van de vroegere Sauvenière-baden en het dagelijks beheer van La Cité Miroir. Dat betekent dat ruimtes ter 
beschikking worden gesteld, het publiek en de externe programmamakers worden ontvangen en het onderhoud van de bijna 13.000 
m2. De vzw biedt ook een uitgebreide culturele programmering: theater, muziek, tentoonstellingen en lezingen. De doelstelling van 
de vzw MNEMA is om een referentiecentrum te creëren dat is gewijd aan de drie kernpijlers van de stichting: burgerschap, blijvende 
aandacht voor het verleden en de dialoog tussen de culturen.

MNEMA vzw

DE ORGANISATOR
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