
Muntadas & M HKA 
 

In 1976 exposeerde Antoni Muntadas op de Biënnale van Venetië, in een show in het Italiaans Paviljoen dat de toenmalige 
Spaanse avant-garde samen bracht. Hierna reisde hij op vraag van Flor Bex, toenmalig directeur van het ICC en oprichter 
van het M HKA, meteen door naar Antwerpen voor een solotentoonstelling in het ICC. De tentoonstelling telde 4 zalen, 
waarvan er drie telkens een grote installatie toonden en de vierde ingericht was met kleiner en documentair materiaal. 
Twee van de drie sleutelwerken uit deze tentoonstelling werden na 35 jaar opgenomen in de collectie van het M HKA, 
samen met een aantal andere, recente verwervingen. Dit was enkel mogelijk omdat veel onderdelen van de tentoonstelling 
zorgvuldig bewaard waren gebleven in de tentoonstellingsarchieven van het ICC, die later overgeheveld werden naar het M 
HKA.  Rond 2005 werden deze werken herontdekt door de toen nog relatief nieuwe directeur Bart De Baere, die meteen de 
waarde inzag van deze stukken, wat het begin was van hun weg uit de archieven en richting collectie. In 2012 volgende 
tenslotte de definitieve gesprekken met Antoni Muntadas over de aankoop en herinstallatie van deze werken, terwijl hij 
meteen ook extra informatie gaf over de andere, kleinere stukken die waren achtergebleven, zodat deze nu ook goed 
beschreven en gedocumenteerd staan. 
 
Het eerste werk uit die tentoonstelling in 1976, N/S/E/O is een symbolische sleutelinstallatie die Muntadas maakte voor de 
Biënnale van Venetië en opnieuw toonde in Antwerpen.  Het toont de toenmalige versplintering van de wereld die zich 
toen pal in het midden van de Koude oorlog bevond. Spanje wordt in het werk uitgelicht op een wereldkaart die zich in het 
midden bevindt tussen enerzijds de VSA en de toenmalige USSR, en anderzijds tussen goed en kwaad, afgebeeld door 
Christus en de Duivel. 
Het tweede werk dat getoond werd in het ICC is het fundamenteel media-werk Emission/Reception, een dia-installatie die 
een paar jaar geleden op punt werd gesteld op basis van de dia’s in het ICC-archief en die ondertussen al enkele malen 
werd getoond. Het toont beelden van tv-uitzendingen met daartegenover foto's van mensen die in groep of alleen, publiek 
of privé naar deze uitzendingen kijken. Met deze focus op media en beeld, publiek en privaat, draagt het werk veel van de 
kernbegrippen van Muntadas zijn oeuvre in zich, waardoor het onmisbaar is in het ensemble dat het M HKA langzaam aan 
het ontwikkelen is rond deze kunstenaar. 
 
Nog voor de herontdekking van de werken in het archief werkte het museum langzaam aan een verzameling 
kunstenaarspublicaties van Antoni Muntadas, een medium dat altijd al een belangrijk deel was van de artistieke productie 
van de kunstenaar; die zelf stelt dat kunstenaarsboeken een ideale en snelle manier zijn om veel mensen te bereiken met 
de bonus van een inhoud die je zelf kan bewaken. In de bibliotheek bevindt zich dan ook een immer groeiende collectie van 
ondertussen meer dan 30 kunstenaarspublicaties van zijn hand, die samen een heel een rijk en vooral artistiek beeld 
opmaken. 
 
Naar aanleiding van zijn solopresentatie in 2012 nam het M HKA ook deel aan het langlopende en wereldwijde project On 
Translation: Warning. We ontwikkelden hiervoor niet alleen onze eigen, Vlaamse vertaling van de slogan Warning: 
perception requires involvement, maar verspreidden deze ook in stickervorm in Vlaanderen zodat de zin Waarschuwing: 
Kijken verlangt engagement, ook hier mensen kan wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het interpreteren en filteren van 
beelden, waarbij de focus deze maal vooral valt op de lokale verkiezingscampagnes die najaar 2012 massaal aanwezig zijn 
in het straatbeeld, maar ook op televisie aangezien de strijd om de tweede ambtstermijn van Barack Obama in November 
2012 beslecht wordt. 
 


