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I. 1979 
 
Wanneer je publicaties over Guillaume Bijl '(°1946) raadpleegt, valt op hoe zijn loopbaan 
kordaat aanvangt met Autorijschool Z (Ruimte Z, Antwerpen, 1979). Dit sleutelwerk van 
1979 markeert het begin van een indrukwekkende reeks transformatie- en situatie-
installaties die Bijl in de loop van de jaren tachtig in de internationale invloedssfeer van 
de postmodernistische simulation art en appropriation art zullen katapulteren. Hoewel 
Bijl in diverse teksten en interviews verwijst naar de processen die eraan voorafgingen, 
heeft het beeld postgevat dat alles 'begint' bij Autorijschool Z en dat het werk de rol 
vervult van een artistieke big bang. (1) 
 
Maar elk beginpunt is ook een eindpunt. Wat gebeurt er als je dit werk van 1979, 
gerealiseerd toen Guillaume Bijl de leeftijd had van 33, niet beschouwt als de kickstart 
van een artistieke loopbaan, maar als de afsluiting van wat er aan voorafging? In deze 
tekst fungeert Autorijschool Z dus niet zozeer als 'opus 1' van Bijls 
tentoonstellingsgeschiedenis, maar als scharnier tussen zijn 'prehistorie' en zijn 
publieke verschijning. Dit biedt de mogelijkheid Bijls schijnbaar singuliere praktijk van 
1979 te koppelen aan die van bepaalde voorgangers. Bijls artistieke parcours kan 
namelijk gesitueerd worden in de invloedssfeer van de conceptuele ontwikkelingen van 
de jaren zestig. Deze visie druist enigszins in tegen de gangbare 'postmodernistische' 
interpretaties van zijn werk die sinds de late jaren tachtig circuleren. (2) 
 
Die link met de conceptuele kunst is minder ver gezocht dan het lijkt. Integendeel; in 
april 1979 wordt Autorijschool Z in de gestencilde nieuwsbrief van Ruimte Z zelfs 
laconiek aangekondigd als 'een  konceptueel werk van Guillaume Bijl'. (3) Bovendien 
voorziet de kunstenaar het werk, net zoals in de conceptuele praktijken al langer de 
gewoonte was, van een uitvoerige discursieve omkadering. Een ronkende 'basistekst' in 
dezelfde publicatie proclameert Autorijschool Z  tot een 'project m.b.t. Kunstliquidatie':  
In de optiek van deze basistekst zal galerij “Ruimte Z” getransformeerd worden in 
“AUTORIJSCHOOL Z”. “Galerij Z” a.h.w. aangeslagen en gesloten door de staat. 
“AUTORIJSCHOOL Z” a.h.w. opgericht door de staat als “departement van het Ministerie van 
Bruggen en Wegen”. In een 'Autobiografische Nota', de eerste gepubliceerde tekst waarin 
Bijl zijn installatie-strategie legitimeert, relativeert hij echter meteen ook de teneur van 
de basistekst: 
 
Sociale determinatie, politieke indoctrinatie, massaconditionering, algemeen onbewustzijn, 
culturele masturbatie, wetenschappelijke agressie, zelfzekerdheid (sic) op 
maatschappelijke status-basis; zijn elementen die regelmatig terugkomen in mijn werk. 
Enkele “narrative” werken, maar vooral vrij omvangrijke projecten (in de vorm van straat-, 
musea-, en galerijtransformaties) getuigen hiervan. Ik tracht in deze projecten, een zo dicht 
mogelijk bij de realiteit aansluitende situatie of systeem (zie reeks behandelingen), wars 
van estetiek, materietrip, en symboliek te herschapen, waar de toeschouwer (deelnemer) 
rechtstreeks mee gekonfonteerd wordt. Een zeker humorelement zorgt voor een 
tragikomisch effect en een noodzakelijke relativatie, zonder het agitatiedoel te 
beperken.(4) 



 
Sociale determinatie, politieke indoctrinatie, culturele masturbatie... de 
maatschappijkritische toon van de vroege Bijl is ver verwijderd van de eerder 
afstandelijke retoriek die hij enkele jaren later zal hanteren (en nog veel verder van de 
postmoderne theorievorming die critici op zijn werk zullen loslaten). Einde jaren 
zeventig, met de economische crisis op kruissnelheid en met de malaise van het 
modernistische vooruitgangsideaal als achtergrond, klinken wel meer beeldende 
kunstenaars hard en zelfs ronduit cynisch. In dezelfde nieuwsbrief staat bijvoorbeeld 
een bijdrage van architect-kunstenaar Luc Deleu naar aanleiding van zijn aanwezigheid 
op een colloquium over 'het maatschappelijk functioneren van kunst en kunstenaars' dat 
in maart 1979 plaats had gevonden in de Gentse academie. Deleu's conclusie staat met 
grote vette viltstiftletters neergeschreven: Met kunst wordt het anders ! Kies een nieuwe 
toekomst voor de kunst ! (5) In andere nummers van de Ruimte Z-nieuwsbrief klinken de 
stemmen van jongere kunstenaars als Ria Pacque e en Danny Devos nog rauwer.  
 
Het zijn de najaren van de punk, en aspecten van de pessimistische no future retoriek 
sijpelen door in het artistieke discours. De vlam lijkt inderdaad uit de pijp. Eigenlijk 
zouden we ons moeten verheugen, noteert criticus Jean-Pierre Van Tieghem in hetzelfde 
jaar naar aanleiding van een groepstentoonstelling in het PSK;  Er bestaat geen enkele 
school of beweging meer die de motor, de laatste avant-garde, van de geschiedenis van de 
actuele kunst zou zijn. Er is hoogstens sprake van een post-iets, het postminimalisme of de 
post-conceptuele kunst, begrippen die gevaarlijk nostalgisch zijn. (6) Een deel van deze 
'post-iets'-kunstenaars (Bijl zal hen later omschrijven als 'postconceptuelen'), de 
meesten uit het circuit van Ruimte Z,  wordt in 1980 samengebracht in de 
groepstentoonstelling “1980” in het ICC. Daar pakt Bijl, nadat zijn voorstel voor  een 
volleybalzaal geen gehoor vindt, uit met de schoenenwinkel Chaussures Icécé. Het is zijn 
derde transformatie-installatie en de eerste die, nog steeds in het kader van de kunst-
liquidatieprojecten, uitbesteed wordt aan een 'particulier' ( en dus geen 
overheidsinitiatief meer is).  (7) 
 
Interessant is Bijls gebruik van de term 'narrative werken' in de tekst van 1979. Daaruit 
blijkt ondermeer dat hij vrij goed op de hoogte is van de post-conceptuele trends die zich 
vanaf het midden van de jaren zeventig aandienden. 'Narrative art' is daar een van. In 
1974 was er onder die titel een groepstentoonstelling te zien in het PSK, georganiseerd 
door de New Yorkse John Gibson Gallery. (8) Kenmerkend voor de tendens (die ook 
bekend staat als Story Art) is het aanwenden van teksten en foto's met het oog op het 
'vertellen' van ree le of fictieve situaties, vaak met een autobiografische of micro-
sociologische inslag. In september 1975 gebruikt Bijl de uitdrukking 'narrative element' 
voor het eerst op de conceptnota voor een van zijn (ongepubliceerde) filmprojecten. 
(Einde 1975 toont het ICC overigens een aantal fotografische 'albums' van Didier Bay, 
een Franse vertegenwoordiger van de Narrative art.) (9) In 1979, het jaar van Bijls eerste 
installatie, programmeert het Groninger Museum onder de titel Narrative Art een 
groepstentoonstelling met grotendeels dezelfde kunstenaars. (10)  
 
In Europa wordt de stroming vooral geassocieerd met de fotowerken van de Franse 
kunstenaars  Jean Le Gac, Anne & Patrick Poirier, Christian Boltanski en de reeds 
aangehaalde Didier Bay. De vier laatsten doken ook op in de groepstentoonstelling 
Spurensicherung. Archäologie und Erinnering van 1974. Curator Gu nter Metken lanceerde 
de term 'Spurensicherung' ter duiding van een nieuwe generatie postconceptuele 



kunstenaars die een fictieve archeologie bedrijven en zich daarvoor bedienen van 
pseudo-documenten en quasi-historische objecten. (11) De stroming vertoont in die zin 
heel wat overeenkomsten met de Narrative Art. Beide vormen een missing link tussen de 
analytische conceptuele kunst en de uitgesproken narratieve praktijken van het 
postmodernisme. Voor Documenta 6, die door Bijl bezocht wordt, vulde Metken onder 
de noemer 'Subjektive Wissenschaft' zelfs een volledige vleugel van het Fridericianum 
rond het thema Spurensicherung. In hetzelfde jaar verscheen zijn monografie over dit 
onderwerp. (12) 
 
Bijl weet zijn eerste publieke presentatie adequaat te plaatsen in het actuele artistieke 
discours van de late jaren zeventig. Hij beseft duidelijk het belang van tekst en / als 
documentatie, een inzicht dat wellicht de vrucht is van zijn vertrouwdheid met de 
conceptuele kunst. Een tweede belangrijke bron om de 'vroege Bijl' te leren kennen is 
zijn eerste (door hem zelf geredigeerde) catalogus, in het voorjaar van 1980 verschenen 
bij zijn tweede transformatie-installatie Beroepsheroriëntatie-centrum in het cultureel 
centrum De Warande (Turnhout). De bescheiden publicatie van achttien bladzijden 
fungeert als een soort status questionis van Bijls intellectuele en artistieke parcours. 
(13) Bijl verdeelt zijn werk in  'narrative werken' (1969-79), 'videoprojekten' (1975-80), 
'straatprojecten' (1969-77), 'project-pleasures' (1976-78), 'behandelingen' (1977-79), 
'manipulatieprojecten' (1979-80) en tenslotte 'installaties' (1979-80). Bijl vertelt later 
hoe de expositie zelf bestond uit panelen met projecten op papier. Tijdens de opening 
werd de transformatie tot een beroepsherorie ntatiecentrum live voltrokken, waarna er 
effectief testen werden afgenomen van mensen uit het publiek. Bijl zelf speelde de rol 
van directeur, daarbij geassisteerd door testleraar Danny Devos. Deze 'bureaucratische 
actie' werd gefilmd terwijl de mensen de gebeurtenis buiten op beeldschermen volgden. 
In vergelijking met de autorijschool ging het hier om een ambitieuzer project. Het 
centrum omvatte een directielokaal, een secretariaat, een 'gang voor wachtenden', een 
testlokaal en een 'dactylo-proeflokaal'. Waar Autorijschool Z omschreven werd als een 
afdeling van het departement Bruggen en Wegen, is Beroepsheroriëntatiecentrum 
volgens de publiekelijk verspreide nota een initiatief van het 'departement van het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid'.  
 
Amper een half jaar voordien was hetzelfde cultuurcentrum het decor van de actie Kunst 
tegen Werkloosheid van de Brugse kunstenaar Danie l Dewaele (die overigens ook deel 
uitmaakte van het circuit rond Ruimte Z).  Samen met een werkgroep bevroeg de 
Dewaele een vierhonderdtal werklozen die zich er aandienden voor hun dagelijkse 
stempelcontrole. De resultaten - enque teformulieren en video-interviews- werden 
vervolgens in het  cultuurcentrum tentoongesteld en in een publicatie gedocumenteerd. 
(14) Het is wellicht net daarom dat Bijl zich al op de eerste bladzijde van zijn catalogus 
distantieert van de labels 'sociologische' en 'politieke kunstenaar' en zijn praktijk 
omschrijft als 'impulsief' en 'autobiografisch'. Terwijl Kunst tegen Werkloosheid en 
Beroepsheroriëntatiecentrum op het eerste zicht veel met elkaar gemeen hebben, 
getuigen ze wel degelijk van een tegengestelde aanpak. Dewaele hanteert een 
wetenschappelijke, sociologische methode waarbij het 'artistieke' tot een minimum 
beperkt wordt en de kunstenaar functioneert als onderzoeker. Bijl daarentegen cree ert 
een driedimensionale representatie van een maatschappelijke realiteit. De kunstenaar is 
hier geen socioloog maar dramaturg. Waar Dewaele de realiteit kritisch analyseert, 
wordt ze door Bijl haarfijn gereproduceerd. De scalpel versus de spiegel, als het ware. 
 



Beide kunstenaars opereren anno 1979 in een soort kunsthistorische windstilte. De 
conceptuele kunst is over zijn hoogtepunt heen, terwijl de postmoderne schilderkunst 
nog geen gemeengoed is. De 'postconceptuele' conditie van hun praktijk blijkt echter uit 
het feit dat ze op diverse manieren verstrengeld is met de conceptuele ontwikkelingen 
die zich tijdens de voorgaande tien jaar in de internationale kunstwereld hadden 
gemanifesteerd. In die jaren, tussen 1969 en 1979, ontwikkelde Guillaume Bijl zich 
zelfstandig van een niet ongetalenteerd amateurschilder tot een kunstenaar met een 
missie en een visie. De jaren die daaraan vooraf gingen, had hij al schilderend 
verschillende stadia van 'moderniteit' doorlopen: van impressionisme, over 
expressionisme tot abstractie en hyperrealisme ('Drie werken in één stijl, daarna iets 
anders'). (15) Zich voedend via museumbezoek in diverse steden van Europa en de 
lectuur van kunstboeken en -tijdschriften absorbeerde de jonge autodidact een enorme 
hoeveelheid informatie over de hedendaagse kunst van de jaren zestig. In het begin 
situeerde zijn referentiekader zich hoofdzakelijk op het vlak van de moderne 
schilderkunst, maar dit werd al snel uitgebreid naar de wereld van film en literatuur. 
Britse popart, de films van Bunuel en Fellini, en de romans van Sartre en Camus waren 
slechts enkele van de bronnen waaraan de jonge kunstenaar zich laafde.  
 
 
II. 1969 
 
In 1969, het jaar dat de conceptuele kunst een internationale doorbraak kent, komt ook 
Bijl in fysieke aanraking met het fenomeen. Dat jaar is hij niet alleen kind aan huis in de 
internationaal georie nteerde Wide White Space Gallery en de alternatieve kunstruimte A 
379089, waar hij kennis maakt met het werk van Marcel Broodthaers, James Lee Byars, 
Christo, Daniel Buren en andere radicale kunstenaars, maar brengt hij ook een bezoek 
aan de legendarische tentoonstelling Op losse schroeven. Voor het Amsterdamse Stedelijk 
Museum samengesteld door Wim Beeren, bracht die expositie in het voorjaar van 1969, 
ongeveer gelijktijdig met Harald Szeemanns When Attitudes Become Form (Kunsthalle 
Bern) een internationaal overzicht van de postpop en post-minimalistische 
ontwikkelingen (concept art, land art en arte povera). (16) Er was geen enkel schilderij 
te zien. De eerbiedwaardige parketvloer van het museum was daarentegen bezaaid met 
objecten, 'situaties' en installaties in de meest uiteenlopende, niet-artistiek ogende 
materialen. Er waren ook filmprojecten en interventies buiten het museum. Bijl bezoekt 
de expo verschillende keren en raakt er ondermeer onder de indruk van Joseph Beuys, 
Richard Long en Mario Merz. Hij schaft zich ook de catalogus aan, die naast 
documentatie van de tentoonstellende kunstenaars, ook een groot aantal projecten en 
interventies op papier van niet-participanten bevat.  
 
Op Losse Schroeven fungeert als een eye opener voor de jonge kunstenaar. In dat jaar 
beginnen Bijls tekstueel geformuleerde ideee n zijn schilderkunst naar de achtergrond te 
dringen. Tussen het 1969 en 1976 zet hij tientallen ideee n voor projecten, objecten, films 
en toneelvoorstellingen op papier. (17) Daarnaast experimenteert hij, mede door 
toedoen van zijn kortstondige studie aan het Brusselse RITS, met super 8-film. Sommige 
projecten zijn ultra-beknopt geformuleerd, als een soort aanzet (bv. De filmprojecten 
Vuur vragen op straat en Biografisch psychiatrisch manipulaties (sic)), terwijl andere 
volledig uitgewerkt zijn en verduidelijkt worden met tekeningen. Het vroegste project 
dateert volgens het opschrift van 'voorjaar 1969' en is een scenario voor een film (idee 
voor vrije improvisatie). Sommige situatiebeschrijvingen bevatten ook informatie over de 



achterliggende intenties, zoals Project to turn on a house (oktober 1969), omschreven als 
een huis omdraaien op een fictief visuele manier: het moet een mind working element 
teweegbrengen bij de voorbijganger. Mind working is een onverwacht onvoorziene situatie 
brengen in de alles zo klaarblijkelijk duidelijk en vanzelfsprekende afgestompte westerse 
maatschappij mens' geest (sic).   
 
Voor de Antwerpse projectruimte A 379089 heeft Bijl een twee weken durend Show Bizz 
Project in gedachten, waarbij het gebouw 'omgedraaid' zou worden (zie boven) en 
binnenin schilderijen en 'plastische situaties' te zien zouden zijn. Voor de tweede week 
voorziet Bijl diverse themadagen als See, Hear, Enjoy met bijbehorende activiteiten als 
tentoonstellingen, concerten, theater, film en een party. Deze en gelijkaardige voorstellen 
roepen associaties op met happenings en events uit de Fluxusperiode. Andere ideee n 
sluiten meer aan bij de traditie van het objet trouve  of de readymade, zoals de Plastische 
Projecten Komposities : In het najaar 1969 begon ik verschillende plastische composities te 
maken met allerlei kitschelementen als ik bij iemand op bezoek kwam. Bijl geeft enkele 
voorbeelden, waaronder Project beest (matras met oranje sprei erover dubbel gevouwen 
daartussen bruine pluche band fungerend). Uit het najaar van 1969 dateren een zestal 
'toneelprojecten', die kunnen omschreven worden als korte, nu eens realistische, dan 
weer absurde tableaux. Een ander type project gaat meer de richting van een interactief 
environment uit, zoals Project voor een plastische en met verschillende lichten en spiegels 
situatie te scheppen (mei 1971): Men moet in dit geheel scheel zien. ('Een vorm van stoned 
situatie met reële elementen. Een begin van participatie body eye art').  
 
Aanvankelijk zijn de ideee n en invallen (terugblikkend omschrijft Bijl ze als 'notities' en  
'probeersels') met de hand geschreven, en kan het corpus beschouwd worden als een 
conceptueel schetsboek, een 'pool' van ideee n en motieven waaruit de kunstenaar kan 
putten. Wanneer Bijl in de loop van de jaren zeventig (wanneer precies, is niet te 
achterhalen, maar het laatste project is gedateerd februari 1976) beslist ze over te typen 
en te signeren, wijst dit op het inzicht dat dit materiaal als volwaardige conceptuele 
kunst gepresenteerd kan worden. Het dient vermeld dat Bijl na 1969 het tekenen en 
schilderen niet volledig opgeeft. Door te werken op papier en met de introductie van 
tekst lijkt zijn vroegere picturale praktijk zich echter geleidelijk  'te voegen' naar de 
projectmatige probeersels van rond 1970. Een bewijs van het feit dat schilderkunst nog 
steeds tot de opties behoort, is ondermeer Project Schandaalschilderij zomer 1974: : In 
1974... hetzelfde effect proberen te bereiken dat dejeuner sur l'herbe vorige eeuw haalde. 
Dit is het concept en de bedoeling. Een koppel dat na een vrijage in het bos (na een 
ontmaagding of menstruatie) met bloed besmeurde gezichten en geslachtsdelen in de 
natuur uitrusten. Als titel misschien 'repos sur l'herbe. Visuele en verbale cliche 's zijn de 
motieven van de laatste, conventioneler ogende werken die nog als 'ingekleurde 
tekening' kunnen omschreven worden.  
 
Vanaf 1969 duiken er echter foto's op in zijn werk. In 1969 al maakt Bijl zijn eerste werk 
met toegee igende foto's en tekst, het autobiografisch getinte album The Story of an Artist 
as a Thin Man. Geleidelijk nemen foto's een prominentere plek in. Enkele 'projecten' van 
1973 en 1974 bestaan uit ideee n voor werken met gevonden foto's. Hier laat de invloed 
van de narrative-benadering van Boltanski en Le Gac zich gelden. De 15-delige reeks 
Ontdekking van een beschaving op zolder (1976-78) en het 17-delige Self-portraits Before 
and after Cloning (1979) zijn daar  voorbeelden van. Rond diezelfde tijd kristalliseren 
zich uit het rijke archief van ideee n de Project-Pleasures (witte tekeningen en witte 



teksten op zwart karton, met een knipoog naar Jim Dine's Painting Pleasures van rond 
1969) en de Behandelingen, die meer doelgerichte en uitgewerkte scripts in woord en 
beeld zijn. Waar de Project-Pleasures, kleine interventies in het weefsel van de realiteit, 
volgens Bijl de voorlopers zijn van de latere 'situatie-installaties', liggen de meer 
ingrijpende behandelingen aan de basis van zijn latere 'transformatie-installaties'.  
 
Voor de behandelingen ontwerpt Bijl immers een aantal concrete en gedetailleerde 
ervaringsparcours die de bezoeker / deelnemer doorheen de verschillende stadia van 
een cruciaal (maar banaal) gebeuren leiden. Zo zijn er de behandelingen Kerk, 
Onderwijs, Leger, Reizen, Bouwen, Arrivisme, Sex, Psychiatrie en 'Sleur van een alledaags 
Arbeidersleven'. Hiervoor put Bijl uit zijn persoonlijke ervaringen opgedaan tijdens 
studies en werk. Tegelijkertijd zet hij zijn op diverse gebieden vergaarde knowhow 
(beeldende kunst, literatuur, film en theater) in. Behandeling Leger (1976) wordt door 
Bijl als volgt samengevat: De tentoonstellingsruimte wordt hier omgevormd tot een actief 
belevingsveld voor de deelnemende 'toeschouwers', die elk afzonderlijk tijdens een circa 6 
uur durende 'rondgang' een militair 'gedwongen' avontuur beleven, bijgestaan door 
'begeleiders'.  (18) (onze onderlijning). Bijls driedimensionale hyperrealisme vertaalt 
zich in de precisie en de detaillering waarmee hij te werk gaat, een werkwijze die hem 
ook vandaag kenmerkt. De 'kamerstructuur' van het Turnhoutse Beroepsheroriëntatie-
centrum (1980) en de Psychiatrische Instelling die Bijl het jaar daarop in het PSK 
realiseert, vloeien rechtstreeks uit de  'omgevormde tentoonstellingsruimte' van de 
Behandelingen voort.  
 
In 1977 treedt Bijl voor het eerst met dit materiaal naar buiten. Een aantal Project-
Pleasures en  Behandelingen worden -ingelijst-  tentoongesteld in de ruimte van de 
Filosofische Kring Aurora (1977) en in cafe  Het Pannenhuis (1978), beide in Antwerpen. 
Heeft het bezoek aan Documenta 6 hem doen inzien dat dit projectmateriaal artistiek 
volwaardig en dus  'exposeerbaar' is? Vandaag zegt Bijl dat hij de situaties en 
behandelingen die tussen 1969 en 1977 ontstonden destijds nooit heeft uitgevoerd 
omdat hij ze te 'theatraal' vond. Het is echter evenzeer een feit dat het de jonge 
autodidact in die periode nog aan het zelfvertrouwen e n de middelen ontbrak om deze 
ambitieuze werken tot uitvoer te brengen. Terugblikkend op de vroege projecten stelt 
Bijl vandaag vast dat enkele daarvan nog in aanmerking zouden komen voor realisatie, 
omdat hij voelt dat hij ondertussen wel over de nodige expertise beschikt. De 
projectmatige en tekstuele strategiee n van de conceptuele kunst en de narrative art 
boden hem toen echter de mogelijkheid het materiaal louter als project te presenteren 
zonder afbreuk te doen aan de artistieke betekenis.  
 
De 'overgang' van de virtuele projecten op papier naar de daadwerkelijke transformatie 
van de ruimte bleek, zodra de tijd daar rijp voor was, nog maar een betrekkelijk kleine 
stap. Bijl herinnert zich dat de relatief kleine oppervlakte van Ruimte Z, waar hij 
regelmatig over de vloer kwam tijdens vernissages, en het feit dat de organisatie in 
handen lag van een bevriende kunstenaar, hem wellicht over de streep trokken. De keuze 
voor een autorijschool was snel gemaakt, gezien er in de aanpalende Kerkstraat reeds 
twee waren. Toen is het direct gegaan. Alles werd duidelijk; de remmingen vielen weg. Toen 
ik het voltooide werk zag, was ik vertrokken. Er waren geen grenzen meer. (19) In 
november 1979 verschijnt er een 'stempelnummer' van de Ruimte Z-nieuwsbrief. 
Diverse kunstenaars worden uitgenodigd in het blad te intervenie ren met zelf 
ontworpen rubberstempels. Bijl participeert met vier stempels: Guillaume Bijl - SOS 



kunst-liquidatie, Adviesbureel voor Muurdecoratieindustrie G. Bijl, Selfportraits before & 
after cloning - Studio Guillaume Bijl en Merkwaardig Origineel Interessant. (20) Bijls 
verborgen leven blijkt daarmee definitief achter de rug. Deze kunstenaar is klaar voor de 
publieke arena. De tijdsgeest is klaar voor hem. 
 
 
Johan Pas, Antwerpen-Ekeren, juli 2012 
 
 
Noten: 
 
1. Zie bijvoorbeeld Ludwig Seyfarth, The Exclusion of All Real Participation. On the 
timeliness and art-historical reception of Guillaume Bijl's work, in Guillaume Bijl, 
Installations & Compositions, SMAK, Gent, Verlag der Buchhandlung Walther Ko nig, Ko ln, 
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