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ADAM
I N A FAKE EMPIRE
PERSDOSSIER
Datums en plaatsen
Van woensdag 22 tot zondag 26 September is de tentoonstelling als een parcours van
ateliers op verschillende locaties in het centrum opgezet. De drie centrale ruimtes zijn
De ZSenne-ruimte, Anneessensstraat 2, 1000 Brussel waar onder andere de series
MAKING OF en WINDOWS (work in progress) wordt getoond.
In de galerij-vitrine 10/12, Groot Eilandstraat 12, 1000 Brussel worden de series FAKE en
REMASTERD STROKE getoond.
In de grote zaal van de Raffinerie (Charleroi Danses) zal zijn nieuwe serie SHOP TILL YOU
DROP te zien zijn.
De rode draad die u naar deze ruimtes zal gidsen is het parcours van de winkelvitrines
dat u vanaf de Steenstraat naast de Grote Markt via de Dansaertstraat en het
Bloemenhofplein tot aan de Raffinerie brengt.

Programma
Woensdag 22 September 2010
18u. ZSenne Artlab en 10/12
Opening van de tentoonstellingen
19u. ZSenne Artlab
Première van de documentaire “Half Awake in a Fake Empire”
19.30u Zsenne Artlab
Lezing door Valentin Thijs, kunsthistoricus, over het œuvre van Eric
Adam
20.30u Galerij 10/12: Concert door EXCUSEEXCUSE

Donderdag 23 September 2010
14u. -19u. ZSenne en 10/12
18u. La Raffinerie:
Vernissage van de tentoonstelling in aanwezigheid van de
kunstenaar. Projectie van de documentaire “Half awake in in a fake
Empire”

Vrijdag 24 September 2010
14u. - 19u. Raffinerie, ZSenne Artlab en 10/12
18u. La Raffinerie
Lezing van teksten rond de thema’s van de tentoonstelling
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Zaterdag 25 September 2010
14u -19u. - ZSenne Artlab en 10/12
12u - 20u. - La Raffinerie
16.30u - La Raffinerie:
Interview van Eric Adam door Jean Quatremer, correspondent te
Brussel voor Libération.
18.30u - La Raffinerie:
Franziska Katharina Brantner, Europees parlementslid spreekt over
over de relatie tussen het “Europees dorp” en de cultuur in Brussel.

Zondag 26 September 2010
14u - 17u. - ZSenne en 10/12
12u - 23u. - La Raffinerie
18u - 23u. - La Raffinerie
“Fingue-Party” : een klere-fuif wordt georganiseerd, in het kader van
de tentoonstelling SHOP TILL YOU DROP, met een DJ-set .
Het principe?
Kom met kleding die u niet meer gebruikt, in goed staat en proper, en
vertrek met andere stukken die u bevallen.
De kleding die overblijft gaat naar NGO’s.
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Van 6 tot 26 September 2010:
Het parcours winkelvitrines is open
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ADAM
I N A FAKE EMPIRE
ADAM IN A FAKE EMPIRE
21 jaar geschilderde werken
1989-2010
Chistine de Schaetzen
Kunsthistorica
AL meer dan twintig jaar speelt Eric Adam in zijn beeldend werk met het alfabet, de kunstgeschiedenis, met
iconen van de design en de show business, met homo-porno, de manipulatie door de media, met de virtuele
leugens, de overschotten van de consumptiemaatschappij (aan elkaar niet met streepje) en het sublimeren
van het mooie lichaam. Hij toont er een eigenzinnige interpretatie van. Zijn werk STELT EVENZEER VRAGEN
OVER de mens in de maatschappij ALS OVER de plaats van de kunstenaar in de kunstwereld.
Adam in a Fake Empire, of « Eric Adam en de leugen van de hedendaagse iconen ».
De titel van de tentoonstelling in de Raffinerie te Brussel in september verwijst naar het nummer van de
Amerikaanse rockgroep The National. Het overnemen van de zin « Half awake in a Fake Empire » - half wakker
in het namaak rijk  vertaalt de gevoelens van de kunstenaar tegenover de medialeugens en de destructieve
macht van het geïdealiseerde beeld.
Zijn werk beweegt tussen het heel kleine en het heel grote, van het gesublimeerde lichaam tot het ontleedde
lichaam, van brute seks naar virtuele seksualiteit, van het klassieke naakt naar de piëta1porno. De recente
serie van schilderijen die winkelvitrines voorstellen, is ontstaan uit zijn kritische blik op de kunstgeschiedenis
en de kunstmarkt. Werk na werk, de stijl van Eric blijft onveranderlijk herkenbaar, dicht bij de Pop Art, maar
verdubbeld met een symbolische lezing.

Eric werd geboren op 12 Juni 1960 te La Louvière, de stad die hij achter zich laat op 18-jarige leeftijd. Hij droomt
van een grote stad die barst van creativiteit. Hij VESTIGT zich in Brussel in 1979 en studeert grafiek aan de Ecole
de Recherches Graphiques (ERG).
‘s Nachts werkt hij als schrijver-zanger-componist-graficus voor de groep SOMEDAY MY PRINCE WILL COME.
Prins Eric met het blonde haar loopt rond in Brussel met Alice, zijn klein blond hondje. Hij wordt bekend in het
nachtmilieu door zijn rockgroep, en door de decors die hij maakt voor nachtclubs. In diezelfde periode begint hij
te schilderen, een discipline waar hij zich helemaal op toelegt vanaf 1989.
« Al sinds het begin probeer ik, zegt hij, de tekenen des tijd vast te leggen, sporen van onze realiteit, onze huidige
tijd2. » Na een opleiding die grotendeels gericht is op grafiek en typografie is zijn eerste realisatie (ander woord?)
een alfabet: een hommage aan Rauschenberg3, voorloper van de Pop Art. Het schrift blijft in het centrum van
zijn werk “aangezien de mens altijd nood heeft om de dingen te noemen, het is een verplichting voor de mens,
aangezien het zijn manier van functioneren is, zijn manier van denken.”4
Pieta of Mater dolorosa (latijn): bijbels thema van de Treurende Maagd Maria, die op haar schoot het lichaam van dode Christus
houdt.
2
Eric Adam in “Half awake in a Fake Empire,” documentaire door Jean-Jacques Goffinon. Te zien op www.panpanlemag.com
3
Robert Rauschenberg, amerikaans schilder, geboren 1925, abstract expressionnist en aanzien als voorloper van de Pop Art. Hij had
zijn
eerst persoonlijke tentoonstelling in New York in 1951. De ontmoeting met de kunsthandelaar Léo Castelli was beslissend voor
zijn carrière.
4
Eric Adam in “Half awake in a Fake Empire,” op.cit.
1
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Na een periode van liefdesverdriet verschijnt de menselijke figuur in zijn werk. Het schrift blijft aanwezig via een
gedicht van Cavafy5.
EDEN-JEU is zijn eerste tentoonstelling in 1993. In september 1995, toont hij een aantal doeken: IN EVERY DREAM
HOME A HEARTACHE, in de IJskelders van Sint-Gillis. Zijn vocabularium is duidelijk en direct : een picturaal universum
opgebouwd vanuit de urbane werkelijkheid, uit publiciteit, de homowereld en de religieuze iconografie.
De schilder respecteert een afstand ten opzichte van het subject, hij observeert de rauwe werkelijkheid en toont
zijn personages heel duidelijk.
“Ik introduceer de figuur, m.a.w. het menselijk lichaam als een object dat dient om te verleiden”6. Hij exposeert
de series CARTES DU CIEL - kaarten van de hemel, PIETA-PORNO en enkele stillevens. Terwijl hij werken op doek
schildert, blijft hij eveneens decors voor clubs maken voor de legendarische nachten van La Démence die plaats
hebben in de aloude Disco Rojo in de Marollen.

ORA PORNO BIS - LA PIETA - 1995

De hardcore7 in Eric’s productie situeert zich in zijn « seks-periode » die de periode 1993 tot 2000 omvat. Beelden
uit de homo porno die door de interpretatie van de kunstenaar worden bewerkt zijn typisch in zijn œuvre .
Het gespierd mannelijk lichaam domineert de doeken. “Alle doeken uit de seks-periode zijn een kritiek op het
systeem dat het lichaam gebruikt om een potentiële koper te verleiden.”8
In 1996 exposeert Eric Adam eerst in ZOO en daarna in THE GOLDEN SHOWER in samenwerking met de porno-ster
Jeff Stryker. In 1997 is de tentoonstelling With Love, in de Chocolaterie9 te Brussel een gemediatiseerd evenement
dat meer dan duizend driehonderd bezoekers trok op de openingsavond. Eric toont, naast Charley Case en Fred
Aufray, grote doeken die emblematisch “Adamesk” zijn .
Het publiek ontdekt zeven zelfportretten en drie GARDEN OF AIDEN. Het zijn monumentale versies van
geherinterpreteerde piëta’s. De mater dolorosa wordt getransformeerd in “homo doloroso”. Dit werk zal uiteindelijk
leiden tot een avond met Aiden Shaw, Londense porno-ster en schrijver. Deze betekenisvolle ontmoeting sluit
een hommage af van de schilder aan zijn gay-icoon die heel aanwezig is in zijn werk.
Constatin Cavafy, grieks dichter, geboren Alexandrië 1863-1933 “Ik zweer” (titel van gedicht): “Dikwijls zweert hij dat hij dat hij zijn
leven gaat veranderen. Maar als de nacht komt met zijn verleidingen en zijn beloftes, Maar als de nacht komt, met zijn eigen kracht die bestaat uit het verlangen van het lijf dat wil en eist, misleid, loopt hij opnieuw naar hetzelfde fatale plezier.”
5

6

Eric Adam in “Half awake in a Fake Empire,” op.cit.
letterlijk: harde pit
8
Eric Adam in “Half Awake in a Fake Empire”, op.cit.
9
De voormalige chocoladefabriek Antoine in de Koninklijke Prinsstraat in Elsene.
7
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SELF-PORTRAIT AS AN ALCOHOLIC - 1997

SELF-PORTRAIT IN LOVE - 1997

Na Jeff Stryker en Aiden Shaw worden het vrienden, kennissen en ontmoetingen van één nacht die model staan
voor de kunstenaar. In deze schilderijen voelt men heel goed het uitzonderlijke van Eric Adams aanpak: zijn
blik die het intieme doorboort - en die soms tot het uiterste gaat - wordt toch gesluierd door een spook van
preutsheid, dat heel goed aansluit bij het karakter van de schilder. De personages zijn volledig ontoegankelijk,
hoewel ze in hun naakte totaliteit worden getoond.
Een nutteloos zoeken naar geluk dat verpulvert tegen een spiegel van eigenwaan. Een vriendelijke kijk op
die oppervlakkige zoektocht in HAPPINESS IS NOT GAY, STRAIGHT NEITHER toont zijn conclusie van liefde die
onmogelijk is in de roze driehoek.
THANK YOU FOR WATCHING is een sleutelwerk in het parcours van Eric Adam. Het essentiële wordt samengevat
in dit werk uit 2000 waarin het vlezig roze en het blauw-groen emerald, ongewone kleuren, half-tonen omlijnd
door zwart ( te zien zijn). Twee vingers die penetratie zoeken, tonen een radicale visie van seks. Een punt vanwaar
uit geen terugkeer mogelijk is, maar dat ook het begin inluidt van nieuwe thematische horizonten voor de
kunstenaar. De jaren die erop volgen zijn er solo-tentoonstellingen: JUST TAKE ME FOR A NIGHT in Oostende, NOT
FOR A LIFETIME en DANGERS AND DJ’S in Kortrijk, waarin Eric verder de extases van het nachtleven onderzoekt.
Het sublieme en de demystificatie
Na de « seks-periode » richt het picturale onderzoek zich op andere thema’s die een meer sociaal discours dragen
en die gekarakteriseerd zijn door een beeldvorming die minder gericht is op verleiding. Eric richt zich naar
oneindige ruimtes – de ROADS en de CIELS - de VITRINES en de WINDOWS (nu in wording).
De ROADS sluiten aan bij de het kosmisch immense van de KAARTEN VAN DE HEMEL
De mensen zijn verdwenen, het is de tijd van de poëtische road-movie. De hemels zijn zwart en de horizon varieert
van plaats; goud en zilver mengen zich met arbitraire kleuren om het abstracte van deze wegenlandschappen
te benadrukken.
Het zijn mentale autoportretten, verlaten autostrades waarin oneindige vluchtlijnen elkaar kruisen, vlekkeloze
banen op de grond, wiegende bladeren met artificiële tonen en alles badend in een hevig licht. Het beeld
doet reizen in een ruimte buiten de tijd, als een autobestuurder die dagdroomt in een gekend landschap dat
uitdaagt. Er is niets anekdotisch in deze KAARTEN VAN DE HEMEL en de ROADS waarin het oneindige wordt
gefragmenteerd, waarin het immense wordt opgesloten in de beperkte ruimte van het doek. De afbeelding raakt
de limieten van de abstrahering.
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Het basismateriaal van de MAKING OF zijn de foto’s van site www.bearwww.com. De schilder heeft de clichés van
het internet met de foto’s van zijn modellen hergebruikt en gecombineerd. Van daaruit produceert de schilder
een soort “best of” van de voorstelling van het mannelijk lichaam, massief, dikwijls behaard en met baard. Hij
schildert de man in al zijn viriliteit, wat de glorificatie van het IK als lustobject verstrekt. Om die obsessie van het
verleidelijke lichaam te materialiseren richt Eric Adam zich op het tegenovergestelde: hij neemt de dissecties
van Vesalius10, anatomist, geneesheer en humanist over, de eerste die anatomische tekeningen maakte met een
wetenschappelijke nauwgezetheid. Eric Adam plakt op die verheerlijkte lichamen van zijn bear-modellen een
ontveld gedeelte. Door een stuk van het lichaam op het doek te ontleden, demonteert hij de enscenering van
de mythe. Het personage wordt voor een lege geometrische achtergrond geplaatst, leunend aan een bar of in
een vensteropening. In de virtuele wereld wordt het ego van het model vergedimensioneerd, het imago van de
betekeniszender is bedoeld om te worden aanbeden door de betekenisontvanger. Hier wordt het ego onttroond
en van zijn piëdestal gehaald. Het blijft slechts een vluchtige en kwetsbare omhulsel.

THE MAKING OF kinkylille - 2007

THE FAKE JAPAN’S - 2006

Het rijk van de leugen krijgt zijn volledige betekenis in de serie FAKE. Het zijn overnames van Engelstalige
tijdschriften-covers van “The face” (nu verdwenen). Een bestaande voorpagina wordt het onderwerp van een
schilderij. De vervalser verraadt zichzelf door een schilderij te maken dat hij publiek fake (vals) noemt. De
enscenering van het doel is een vals beeld van het tijdschrift. Hij maskeert de letters en alleen de naam van het
model of een sleutelwoord blijft zichtbaar. Het resultaat is een volledige in vraagstelling van het beeld: hoe wordt
een icoon uit de mode of de muziek gebruikt door de redacteurs om een stijl of een idee uit te dragen?
Een karikatuur van de ster leidt naar een demystificatie. De sterren die Eric kiest zijn zijn de ‘enfants terribles’ of
idolen waar het publiek van houdt: Madonna, Daft Punk, Alexander McQueen of Robbie Williams. In de serie
(BAD) NEWS FROM THE WORLD gebruikt Eric Adam de voorpagina’s van drie Franstalige dagbladen - Libération,
La Libre Belgique et La Dernière Heure - door de onderwerpen die op het eerste blad staan te veranderen. De
kunstenaar doet dit met zulke handigheid dat de kijker zich afvraagt of die een echte kopie is van het eerste blad
of een satire ervan. Waar zit de truuk verstopt? De titels worden kleine, gekleurde blokjes die bijdragen tot de
constructie van het doek.

Andreas Vesalius, of “Vesalius van Brussel” (°1514), De humani corporis fabrica libri septem (Over de structuur van het menselijk lichaan
in 7 delen), geschreven en gepubliceerd in 1543.
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FERRY YOUR MIND - 2007

De iconen van REMASTERED STROKE zijn herwerkt vanuit een nostalgische optiek, eerder dan vanuit een cynische.
Het zijn hoezen van belangrijke vinylplaten die bedoeld zijn om muzikale klassiekers op doek vast te leggen. Het
zijn “collectors van collectors”, een ideologie die overeenkomt met de verzamelwoede van de kunstenaar.
Het leugenachtig beeld en het dubbel plaatsen van het onderwerp in het onderwerp zijn het gegeven van de
serie winkelvitrines SHOP TILL YOU DROP die Eric begint in 2008. Deze werken zijn gebaseerd op de ontelbare
wandelingen van de kunstenaar in Brussel, Amsterdam en Parijs. De dubbele of driedubbele lezing van het werk
wordt verstrekt door het overlappen van verschillende scènes op verschillende momenten. Eric Adam plaatst de
consument die kijkt naar de vitrine op hetzelfde niveau als het te kopen object. Tussen hen staat de winkelvitrine,
symbool van de schijn, de spiegel van ijdelheid waarin men zichzelf kan observeren maar evengoed het object dat
men begeert. Wanneer de vitrinekwijler het doek achterlaat (GREEN AMBASSADORS, DEPARTMENT STORE, BLACK
TIE) is het onze beurt om plaats te nemen als consument (van kunst). De dakloze die voor de vitrine geknield zit,
de gesluierde vrouw voor de Peep show, de man die de gesoldeerde kostuums bekijkt of de uitverkoop van het
skelet zijn confronterende beelden. Terwijl we in een reële situatie de blik zouden afwenden, verplicht diezelfde
scène , vastgelegd in een schilderij, ons om er op een kritische manier naar te blijven kijken.

8

THE GREEN AMBASSADORS - 2010

BLACK TIE - 2009
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De nieuwe serie van Eric heet WINDOWS en stelt vrienden voor die geabsorbeerd voor hun computerscherm
zitten, hommages aan Vermeer, de klassieke meester van de Vrouw aan het Venster, lezend of overpeinzend.
In het boek “Anders Zichtbaar”11, een werk dat werd uitgegeven onder de leiding van Johan Swinnen, zijn er 9
pagina’s gewijd aan Eric Adam, waarbij men hem opneemt in de belangrijkste stromingen van de hedendaagse
Belgische kunst van de laatste twintig jaar (Valentin Thijs)
Nochtans is Eric, naar onze mening, niet echt te klasseren in een van de hedendaagse artistieke stromingen. In
de categorie van solitaire kunstenaars verschijnt Eric als een Einzelgänger12, een man die alleen vooruit gaat,
die zijn eigen weg volgt in de meest zuivere Belgische traditie. Een sterke lijn, zuivere lijn, grote kleurenvlakken,
duidelijke begrenzingen, en een beeldentaal die put uit de kunstgeschiedenis en de actualiteit.
Een precieze visie, confronterend en destabiliserend.
Sinds meerdere jaren heeft het werk van Eric Adam zijn eigen unieke stijl gevonden. Men herkent zijn werk
tussen duizenden. De kracht van de werken van Eric Adam zit in zijn onafhoudende trouw aan een technische en
conceptuele constante.

N 113 - 2006

11

12

Thijs Valentin, ANDERS ZICHTBAAR, Zingeving en humanisering in de beeldcultuur, in redactie van Johan Swinnen,
VUBPRESS, 2010, pp
Harald Szeeman (1933-2005), onafhankelijk en getalenteerd commissaris van tentoonstellingen zei : «Ik ga kijken naar veel
tentoonstelling op zicht interesseert me niet, wat me interesseert zijn de «einzel werken», de individuele kunstwerken (geciteerd
door Jan Hoet, interview door de auteur, 9 december 2007)
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Extraits du texte de Valentin Thijs

Op zoek naar de oorsprong van de beeldvorming aan het einde van de twintigste en het
begin van de eenentwintigste eeuw. Een polarisatie van het intellectuele en het banale in het
Oeuvre van Eric Schwartz (1941-2006) en Eric Adam (°1960)1
Valentin Thijs

Analyse
Eric Adam klaagt zonder omwegen de hypocrisie aan van een angstige en onverdraagzame samenleving
die voortkomt uit een enge moraal die niet echt vast bepaald is. Als reactie hiertegen toont hij op zijn eigen
eerlijke en daardoor provocerende wijze de werkelijkheid van de underground in bijzonder kleurrijke,
haast feestelijke beeldvorming. Hij legt zich toe op de schilderkunst, waarbij hij zijn bijzondere visie
op de wereld onderzoekt met een techniek die zijn handelsmerk zal worden. Hij speelt met humor en
ironie en een plastische beeldtaal die hij ontleent aan het alledaagse. Zo haalt hij inspiratie uit reclame,
publicitaire teksten, verkeersborden, de gay culture en de religieuze iconografie. Hij creëert een ‘tekentaal’
die niet iedereen onmiddellijk kan vatten. De interactie tussen woord en beeld, doordrenkt van humor en
schoonheid, is bepalend voor zijn werk. Voor de teksten die hij op zijn werken aanbrengt, baseert Adam zich
sterk op Neville Brody, die een eigen stijl creëert van krachtige symbolen met een dominerend gebruik van
letters. Een van de uitgangspunten in zijn werk is het verzet tegen de massacommunicatie en de gangbare
reclame-uitingen.

THE HOLBEIN’S AMBASSADORS - 1992 REMIX

Thijs, Valentin, “Op zoek naar de oorsprong van de beeldvorming aan het einde van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw. Een polarisatie van het intellectuele en het banale in het uvre van Eric Schwartz (1941-2006) en Eric Adam (°1960) », in
: Anders Zichtbaar. Zingeving en humanisering in de beeldcultuur, Johan Swinnen (red.), VUBPRESS, 2010, pp. 584-586.

1
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The Holbein’s Ambassadors 1998 Remix is een belangrijk werk binnen het oeuvre van Eric Adam. Hij sluit
hier aan bij de zestiende- en zeventiende-eeuwse imitatio, een procedé waarbij de schilder een werk van
een meester navolgt als eerbetoon. Deze imitatie is niet letterlijk; vaak neemt de schilder de maniera of
manier van werken van zijn voorbeeld over, wat soms tot een gekunsteld resultaat leidt (maniërisme). In
de negentiende eeuw kwam er verzet tegen deze benadering ten voordele van de nieuwe romantische
gedachte van de kunstenaar als scheppend oorspronkelijk genie. Het refereren aan bestaande voorbeelden
werd door de kunstkritiek van de twintigste eeuw weggevaagd als niet-vernieuwend en niet-origineel, zelfs
als banaal. Daardoor is het opvallend dat Adam aan het einde van de vorige eeuw teruggrijpt naar de imitatio
en de banaliteit opzettelijk opzoekt om een nieuwe beeldtaal te creëren.
Adam combineert dus elementen uit oudere doeken (Holbeins De ambassadeurs, of Manets Olympia) met
moderne logo’s en beeldtaal. De anamorfe Holbeinschedel is een symbool dat geregeld opduikt in Adams
werk. Als een rode draad verwijst het naar het vergankelijke en ijdele van ons bestaan.
Hiermee plaatst Adam zich in het postmodernisme: ‘(De postmoderne kunstenaar) is geen ambachtsman of
een uitvinder, maar een knutselaar die collages maakt met de reeds bestaande cultuurproducten. Hij plukt
hierbij zowel uit de geschiedenis van de Schone Kunsten als uit de voortbrengsels van de vroegere volks- en
van de huidige massacultuur.’2 (…)
Toch staat Adam tegelijkertijd buiten de postmodernistische stroming doordat hij in een nieuwe beeldvorming
zowel stilistisch als inhoudelijk aansluit bij de indelingen en genres van de traditionele schilderkunst. In de
zestiende en zeventiende eeuw bestond een hiërarchie tussen deze genres, met bovenaan de historische
schilderkunst met religieuze en mythologische thema’s, daarna het landschap, vervolgens het stilleven,
dan het beeldgenre (taferelen uit het dagelijkse leven), en als laagste het portret. (…) Adam beoefent de
historieschilderkunst in La chute d’Icare, gebaseerd op of verwijzend naar het verhaal van de val van Icarus.
(…) Adam speelt hier met postmoderne elementen zoals verkeersborden en tekstgedeeltes, maar door
omgekeerd denken verwijst het werk met de verloren vleugels en de onherstelbaar verbrusselde stad naar
de romantische ruïnelandschappen van Caspar David Friedrich (1774-1840), waaruit vergankelijkheid en het
verlangen naar een voorgoed verdwenen verleden of geluk spreken.

LA BOURGEOISE (OLYMPIA) - 1995

2

Elias, Willlem, Aspecten van de Belgsiche kunst na ’45, Deel I, Uitgeverij Snoeck, 2005, p. 216.
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Niet-limitatieve persoverzicht

Weekend- Le Vif/L’Express
N°16 van 21 tot 27 april 2006

La Libre Culture
Woensdag 8 oktober 2008
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DE CANVASCOLLECTIE
Uw kunst in beeld/2008
Lannoo
ELLE DECO
Maart 2007

DAM n°16
A Magazine on Centemporary Culture
Mei 2008
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Focus
24 tot 30 januari 2007

Mosquito - Télémoustique
24 tot 30 januari 2007
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«La Libre Culture»
Woensdag 28 februari 2007

La Gazette des Sports - La Capitale
Maandag 22 maart 2004
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Perscontact NL : Luc Emiel Rooman 		

+32 477309139

lucemielrooman@gmail.com
Perscontact FR : Christine de Schaetzen 		

+32 478443934

chris.deschaetzen@gmail.be

Concepteur Expo : Nixon Fernandes 		

+32 486265592

nixon_fernandes@hotmail.com
Eric Adam wordt vertegenwoordigd door Jozsa Gallery
24 Sint-Jorisstraat				+32 478487709
1050 Brussel
http://www.jozsagallery.com
ZSenne Artlab
2 Anneessensstraat
1000 Brussel
http://www.zsenne.be
10/12
12 Groot Eiland
1000 Brussel
http://10-12web.blogspot.com
La Raffinerie - Charleroi/danses
21 Manchesterstraat
1080 Brussel
http://www.charleroi-danses.be
Eric Adam schrijft een blog (www.ericadam.canalblog.com), een dagboek waarin
hij dagelijks vertelt over zijn creatieve leven tijdens de laatste weken voor de
tentoonstellingen. Zijn werk kan bekeken worden op www.eric-adam.net
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