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en  Japanese artist Tadashi Kawamata (°1953) lives and 
works in Paris. For the past three decades, Kawamata 
has been creating transient, site-specific intallations 
in public spaces, often where you least expect them. 
An essential element in his work is the process of 
building, by which the participation of local resi-
dents plays a key role. Typically, his sculptural works 
are made of simple construction materials, such as 
 wooden pallets, residual wood, old chairs, etc.  
 This edition, the first volume of a trilogy, focusses 
on his impressive maquettes, created in preparation 
for the monumental installations. Kawamata chose 
the title maquette, which for him, in this context, 
refers to relief-like, semi-three- dimensional pieces.  

nl Al drie decennia construeert de Japanse kunstenaar 
Tadashi Kawamata (°1953) vergankelijke, plaatsge-
bonden installaties in publieke ruimtes, vaak daar 
waar je ze het minst verwacht. Hij gebruikt daarvoor 
eenvoudige materialen (palletten, afvalhout, oude 
stoelen...) Het proces van het bouwen staat centraal 
en daarin is de participatie van lokale bewoners een 
belangrijk onderdeel. Zijn indrukwekkende installaties 
zijn internationaal verspreid en bekend. Zo stelde hij 
tentoon in New York, Berlijn, Kassel, Venetië,  Parijs, 
Tokyo etc. In België nam hij onlangs deel aan de 
 Triënnale in Brugge, met een werk in het Begijnhof.  
 Zijn driedelige ‘Catalogue Raisonné’ focust op 
de – vaak even indrukwekkende – maquettes die 
hij maakt ter voorbereiding van zijn installaties. In 
het eerste deel komt vooral zijn vroeg werk aan bod, 
 namelijk van 1980 tot 2005. Een uniek en monumen-
taal naslagwerk van een inspirerende kunstenaar.
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