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GAGARIN the Artists in their Own Words III 
 

GAGARIN - THE MAGAZINE 
 

Een bijzondere presentatie door oprichter en uitgever Wilfried Huet. 
 
Lezing: donderdag 09.02.2017, 11 uur (lezing is Engelstalig) 
Locatie: Reflections Room, Art Rotterdam, Van Nelle Fabriek 
 
GAGARIN is een internationaal kunstenaarstijdschrift dat volledig gewijd is aan het publiceren van 
speciaal geschreven en niet eerder gepubliceerde teksten van kunstenaars die vandaag, waar ook 
ter wereld, werken. GAGARIN bundelt teksten die artistiek zijn en die zich situeren in de context van 
het werk van de kunstenaars. In december 2016 verschijnt #33 en tevens laatste nummer van 
GAGARIN. Begin 2017 zullen de 33 nummers worden verzameld in een genummerde en 
gesigneerde box die wereldwijd verdeeld zal worden. Het volledige GAGARIN-oeuvre (2000-2016) 
bevat teksten van ± 280 internationale kunstenaars in 47 verschillende talen (met een Engelse 
vertaling) en documenteert de eerste decade(s) van deze eeuw in kunstenaarsteksten.  
 
GAGARIN is het enige tijdschrift dat het woord uitsluitend verleent aan de kunstenaars van deze 
wereld. GAGARIN wil hun woorden ongefilterd publiceren en richt zich tot diegenen die niet willen 
wachten tot alles geijkt en samengevat is én tot diegenen die bereid zijn de weg te verlaten om 
stimulerende kunst en ideeën te zoeken wanneer ze nog fris zijn. Het streven van GAGARIN is 
artistiek, maar het tijdschrift wil ook een accurate bron tot stand brengen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar die kunstenaars die hun woorden ter beschikking stelden.     
 
GAGARIN werd inmiddels verworven door o.a. het Museum of Modern Art MoMA, de Guggenheim 
Foundation en de Thomas J. Watson Library van het Metropolitan Museum of Art, alle drie in New 
York, the Getty Foundation in Los Angeles en de University of Texas at Austin.  
 
GAGARIN zal het onderwerp zijn van een tentoonstelling die wordt georganiseerd door HELD 
(Wilfried Huet, Dirk Engelen, Stella Lohaus & Isabel Devriendt) voor West Den Haag, waarbij het 
volledige oeuvre van GAGARIN getoond zal worden, samen met een zeldzaam tekstboek van 
Andreas Slominski en vier uitzonderlijke tekstboeken van Joseph Beuys. Er zullen werken worden 
getoond van kunstenaars die hebben meegewerkt aan GAGARIN, zoals Saâdane Afif, Diego Tonus, 
Guillaume Bijl, Edith Dekyndt, Marilou van Lierop, Gabriel Kuri, Suchan Kinoshita, Fabio Zimbres, 
Javier Téllez, Latifa Echakhch en anderen. De tentoonstelling zal t/m 27 februari 2017 te zien zijn in 
de nieuwe locatie van West Den Haag: Huis Huguatan (de voormalige Hoge Raad der Nederlanden 
in het centrum van Den Haag). 
 
GAGARIN publiceerde oorspronkelijke bijdragen van ondermeer Giuseppe Penone, Willem Oore-
beek, Bernd Lohaus, Mark Manders, Frédéric Bruly Bouabré, Jimmie Durham, Joseph Grigely, Matt 
Mullican, Qiu Zhijie, Richard Serra, Ugo Rondinone, Apichatpong Weerasethakul, Philippe Parreno, 
Runa Islam, Paul Chan, Alicja Kwade, Roman Signer, Javier Téllez, Ahmet Ögüt, Mario Garcia 
Torres, Latifa Echakhch, Hiwa K, Ai Wei Wei, Amalia Pica, Diego Tonus, Olafur Eliasson, Camille 
Henrot, Eric Baudelaire en vele, vele anderen....  

  
GAGARIN wordt uitgegeven door GAGA vzw, Wilfried Huet: gagarin@skynet.be&www.gagarin.be 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met MJ Sondeijker: info@westdenhaag.nl of 070.3925359 


