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My name is Arik Levy
De multidisciplinaire kunstenaar Arik Levy werd inter-

nationaal bekend met zijn limited design en sculpturen. 

Dit jaar werd hij gekozen om deel te nemen aan een 

nieuw onderdeel van Art Amsterdam: de No Holds 

Barred Area. In september opent My name is Arik Levy, 

zijn eerste solo-expositie in de Benelux. De hoogste tijd 

voor het Nederlandse publiek om kennis te maken met 

deze veelzijdige kunstenaar. Tekst: Merel van den Nieuwenhof
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“Het leven is een systeem

  van tekens en symbolen,

  waarin niets is wat het lijkt”



Swarovski
Arik Levy werkt regelmatig met grote namen in de designwereld. Zo 

ontwikkelde hij de serie Osmosis voor Swarovski Crystal Palace. Bij-

zonder aan deze ‘juwelen’ is dat Levy geen gebruik maakte van kris-

tal, maar zich liet inspireren door de vorm om vervolgens een nieuwe 

draai te geven aan dit concept. Levy: “Ik wilde er een nieuwe visie, 

een nieuw DNA aan toevoegen om het Swarovski Crystal Palace een 

nieuwe dimensie te geven.” Dit resulteerde in een betoverende serie 

sculpturen in de vorm van diamanten, variërend van kleurige open 

skeletten tot topzware marmeren vloerobjecten.

Personality Disorder Social Codes
Enkele maanden geleden toonde Arik Levy tijdens Art Amsterdam 

een indrukwekkende installatie, Personality Disorder Social Codes, be-

staande uit hakbijlen, die in de muren, vloer en plafond van zijn expo-

sitieruimte waren geslagen. Levy: “Een bijl was oorspronkelijk vooral 

nuttig. Het is een voorwerp dat kan worden gebruikt voor het hakken 

van hout, om vuur te maken en huizen te bouwen. In een stedelijke 

omgeving komt het bezitten van een bijl echter dreigend en geweld-

dadig over.” Bezoekers reageerden uiteenlopend op de installatie. Ter-

wijl sommige aarzelend op veilige afstand bleven, gingen anderen de 

ruimte binnen om zich te omringen met de bijlen. Wellicht deden ze 

wat de kunstenaar hen trachtte op te dragen: “in gedachten een bijl 

uit de wand trekken en hem er keihard weer in slaan.”

Arik Levy (1963) groeide op in Israël. Hij verhuisde in 1988 naar Euro-

pa om in Zwitserland Industrial Design te studeren. Inmiddels woont 

hij al jaren in Parijs, een stad waar hij zich mede door het bruisende 

artistieke klimaat sterk mee verbonden voelt. Samen met Pippo Lionni 

 staat hij aan het hoofd van L Design, een succesvol ontwerpbureau 

met een twintigtal ontwerpers en grafisch kunstenaars. Levy bedient 

zich van alle denkbare media en materialen om zich te uiten. Van 

intieme tekeningen tot de herinrichting van een deel van het Louvre, 

je kunt het zo gek niet bedenken of Levy doet het. Zijn werk is opge-

nomen in talloze grote collecties, waaronder die van het Victoria & 

Albert Museum in Londen. Het is duidelijk: Arik Levy denkt groot.

Het leven
Het leven in al zijn facetten vormt de grootste inspiratiebron voor Levy: 

“Het leven is een systeem van tekens en symbolen, waarin niets is wat 

het lijkt.” Menselijke emoties en levensfases komen op subtiele wijze 

tot uiting in zijn werk, zonder dat de kunstenaar zijn gedachten al te 

nadrukkelijk prijs geeft. Het publiek is vrij om er zijn eigen emoties en 

ervaringen op te projecteren. Een voorbeeld is Le Départ, een prachtige 

bronzen sculptuur in de vorm van een kussen. De één associeert het 

met de dood, door de afwezigheid van een mens wiens hoofd een af-

druk lijkt te hebben achtergelaten. Een ander wordt simpelweg geraakt 

door de schijnbare zachtheid van het materiaal. Ook de natuur vormt  

een terugkerend thema, zoals een serie op rotsen geïnspireerde sculp-

turen en ontwerpen laat zien. Deze Rocks hebben echter geen grillige 

vormen, maar zijn glad uitgevoerd in een spiegelend materiaal, waar-

door ze hun omgeving reflecteren en onderdeel maken van het werk.

k u n s tk u n s t

Le Départ

Abstraction

Big Rock

Osmosis, Crystal Lava & Chaton Superstructure

Osmosis, Floorjewels Marble
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De slaapkamer
Dit najaar is in galerie Priveekollektie in Heusden voor het eerst in de 

Benelux een solo-expositie met werk van Arik Levy te zien. Zijn kunst 

en design wordt in een bijzondere setting gepresenteerd: niet alleen 

de expositieruimtes worden benut, maar ook de privévertrekken van 

het aangrenzende woonhuis. In de slaapkamer hangen sensuele foto’s 

en wordt de video Love/Hug, waarin een paar in een innige omarming 

verstrengeld is, getoond. Ook voor het thema Play in de kinderkamer 

heeft Levy passend werk gekozen: houten speelgoed en een kroon-

luchter bestaande uit Vitra-miniaturen. Zo tonen de verschillende ver-

trekken de vele aspecten van Levy’s werk en persoonlijkheid.

Sterk en kwetsbaar
Tegenover krachtige werken als Rock, Osmosis en het lichtobject 

Fractal LED zijn persoonlijke foto’s en intieme tekeningen te zien. 

Levy werkte een tijd lang in Japan en lijkt daar een inspiratiebron te 

hebben gevonden in traditionele inkttekeningen. Zijn fraaie kleine 

schilderingen op papier – ogenschijnlijk simpel, maar sterk van vorm 

– zijn van een meditatieve kracht, zowel voor de maker als voor de 

toeschouwer. Hoe persoonlijk en dicht ze bij de kunstenaar staan 

blijkt wel uit het feit dat Levy ze tot voor kort nooit publiekelijk toon-

de. Nu geeft de kunstenaar zijn persoonlijke, gevoelige kant bloot: 

“Hier ben ik. Sterk en kwetsbaar.” De titel van de tentoonstelling 

zegt het eigenlijk al… “My name is Arik Levy.”

My name is Arik Levy is van 12 september tot 10 oktober 2010 te 

zien bij galerie Priveekollektie in Heusden. Voor meer informatie: 

www.ariklevy.fr en www.priveekollektie.com

“Hier ben ik. Sterk en kwetsbaar”

Fractal LED


