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Met de tentoonstelling Middle Gate 
keerde Jan Hoet terug naar zijn 
oorsprong. Hiermee kondigde hij 
aan door de middelste poort te willen 
vertrekken. In 2013 deed hij dit ook met 
een tentoonstelling die de capaciteit van 
kunst activeerde en onmiddellijk een 
meerwaarde bood aan zowel mens als 
maatschappij.

Middle Gate getuigde van een liefde 
voor kunst – door effectief te vertrekken 
van kunstwerken die om hun intensiteit 
gekozen waren – en van een hoge onge-
dwongenheid. Dit vertaalde zich ook 
organisatorisch, met de capaciteit van 
het zoeken naar oplossingen als blijvend 
alternatief voor een in geld vertaalde 
werking, gebaseerd op professionele, 
markt- en marketingmechanismen. De 
tentoonstellingen Sint-Jan, in de Gentse 
Sint-Baafskathedraal en de onafge-
werkte De Zee, beide gecureerd door 
Jan Hoet, vormden samen met Middle 
Gate een trilogie van uitzonderlijke 
tentoonstellingen die getuigden van 
een vreugdevol engagement voor kunst, 
wars van systeemdwang.

Dat mag worden onthouden. Vlaanderen 
is in de tweede helft van de twintigste 
eeuw een hartland van de internationale 
hedendaagse beeldende kunst geweest, 
zij het op een wat kreupele manier, met 
fenomenale en dwarse kunstenaars, 
legendarische verzamelaars, kleine 
zelfstandige-galerieën en, wat publieke 
instellingen betreft, manke, ondergefi-
nancierde aanzetten. 

We mogen niet vergeten dat hier 
grensverleggende tentoonstellingen 
werden gemaakt. Te beginnen met de 
tentoonstellingen in G58/Hessenhuis, 

Woord vooraf

en recenter, het traject van Catherine 
de Zegher dat uitmondde in Inside 
the Visible, Laboratorium van Barbara 
Vanderlinden en HUObrist, Troublespot 
Painting van Luc Tuymans en Narcisse 
Tordoir, of de start van het Animisme-
project van Anselm Franke. Maar 
centraal staat toch de figuur van Jan 
Hoet, die de idee van wat tentoonstel-
lingen kunnen zijn, veranderde met 
Chambres d’Amis. Eerder had hij al 
gezorgd voor grensverleggende over-
zichten zoals Inzicht/overzicht of Kunst in 
Europa na 68. Na Chambres d’ Amis zou 
hij nog Documenta IX maken.

Laat ons in dit overzicht ook Middle Gate 
blijven meenemen. Voor de bijzondere, 
kleine stad die Geel is, is het een mooie 
ambitie om dat te doen. Vijf jaar na 
Middle Gate maken we daarom, naar 
beste kunstvrucht en vermogen, wat 
men in filmtermen een ‘sequel’ noemt. 
Eigenlijk is het een ‘prequel’, want we 
gaan terug naar de oorsprong van dat 
verhaal van kunst, mythe en waanzin 
dat Jan Hoet in Geel heractiveerde: de 
legende van Dimpna, de heilige die hier 
vereerd wordt en wiens cultus van Geel 
een ‘barmhartige stede’ maakte. 

Het viel ons op hoe verbazend actueel 
het verhaal van Dimpna is: de konings-
dochter die gedwongen werd Ierland 
te verlaten omdat haar vader haar 
dwong met hem naar bed te gaan, 
na het overlijden van haar moeder. Te 
huwen, noemt het verhaal het. Geweld, 
migratie, en het waanzinnige einde: de 
vader die Dimpna persoonlijk onthoofdt 
als ze blijft weigeren. Wat is hier de rol 
van het geloof waarvoor ze volgens de 
legende weigerde, vluchtte en uiteinde-
lijk stierf? Is het een startpunt van het 
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verhaal – eerste act, de heldin wordt 
christelijk –, is het de kern ervan – 
Dimpna staat symbool voor een eigen 
zijnswijze en een eigen relatie tot de 
wereld – of is het enkel de omzwachte-
ling van de verschrikking die uit het hele 
verhaal spreekt, een manier van collec-
tief om te gaan met die waanzin? 

De legende van de heilige Dimpna, de 
Ierse koningsdochter met een levens-
loop die leest als een roman, zet aan 
tot reflectie. Het is een aangrijpend 
en actueel verhaal over incestgevaar, 
vlucht en doodslag. Hoe reageren we 
als we geconfronteerd worden met iets 
onmogelijks, ook als dat onmogelijke 
zich binnen onszelf bevindt? Hoe gaan 
we om met wanen, in en rondom ons, 
met geweld en met de nietigheid van ons 
bestaan?

Misschien is dat het gelukkigste 
moment in het verhaal van Dimpna, het 
moment na haar marteldood waarop 
een gemeenschap zich haar verhaal 
toe-eigent en er vorm aan geeft. Na 
al de waanzin en het geweld worden 
de relieken overgebracht naar Geel, 
waar de gemeenschap er een kerk rond 
bouwt, niet enkel om de mogelijkheid 
van spiritualiteit collectief een plaats te 

Glaspositieven Cinema Sano, collection Guy Rombouts © M HKA

geven, maar ook met de bedoeling die 
om te zetten in menselijkheid en mede-
dogen en om te gaan met de waanzin.

Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna 
zoekt de mogelijkheid om dit verhaal 
te actualiseren. De legende wordt naar 
vier thema’s vertaald, waarrond telkens 
kunstwerken worden verzameld die een 
dialoog met dit thema mogelijk lijken te 
maken, die iets kunnen bijbrengen.
Eenduidig is die relatie niet. Het werk 
De verdamping van de grondwet van 
het collectief Where Dogs Run uit 
Jekaterinenburg, had logischerwijs bij 
het thema ‘Geweld’ kunnen passen, in 
de Halle, het voormalige stadhuis, want 
is er iets dat meer geweld in de wereld 
brengt dan de aftakeling van de recht-
staat die overal in de wereld aan de gang 
is? Het had een metafoor kunnen zijn 
bij ‘Waanzin’, de tekst en al het vast-
staande die verdampen. De plaatsing 
ervan onder de hoofding ‘Spiritualiteit’ 
is een voluntaristische keuze; ook als de 
grondwet verdampt, blijft er iets in de 
lucht hangen, de zingeving waaruit de 
grondwet voortkwam. 

Bart De Baere en  
Leen De Backer
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Duifje (Aan Dimpna)

Lenny Peeters

Er zoemt iets naast mijn oor. Ik kan niet 
zien wat. Het is een bij, denk ik. Het 
geluid van een mug is hoger en dat van 
een vlieg nerveuzer. 

Toen ik klein was, redde ik eens een bij 
uit een zwembad. Ik stond aan de kant 
en zag haar spartelen. Ik ging op mijn 
knieën zitten, maakte een kommetje 
van mijn handen en schepte haar uit het 
water. Haar vleugels plakten tegen het 
lijfje en ik zocht een plek in de zon waar 
ze kon drogen. Op het moment dat ik 
haar neerlegde in het gras en de natte 
vleugels voorzichtig opensperde, stak  
ze me.

Deze bij bonst tegen het glas boven mijn 
hoofd en vliegt dadelijk weg wanneer 
de man het raam opendoet. Hij duwt 
me over tafel tot ik met mijn hoofd 
buiten hang. Ik zie het erf beneden. De 
honden die heen en weer drentelen en 
afwachtend naar me opkijken. De akkers 
rondom. De weg, kronkelend door de 
velden. Er is niemand. Ver weg, veel te 
ver, een andere boerderij.
Misschien dat er al eerder een belletje 
had moeten rinkelen. Toen de vrouw dat 
zei over panty’s en lippenstift misschien. 
Maar ik ben een beetje traag in sommige 
dingen. Niets ergs, gewoon wat trager 
dan anderen.

Ik was niet zenuwachtig toen ik in 
haar auto stapte. Waarom zou ik? 
Nieuwsgierig ja, dat wel. En blij dat ik 
de job had. Ik zou het goed doen. Beter 
dan de barman in het café waar ik soms 
kom. Hij zet het glas met een klap voor 
me neer en zegt niets tegen me. Naar 
andere vrouwen lacht en knipoogt hij. Hij 
leunt met één hand op de toog en buigt 
zo ver mogelijk naar voor als hij met de 

blonde vrouw in het rode rokje praat. Of 
met de Surinaamse. Ze heeft stralend 
witte tanden en prachtige krulletjes. 

De man aan het tafeltje bij het raam 
praat wel met me. ‘Eventjes maar,’ zegt 
hij altijd als ik bij hem ga staan. Want hij 
wilt lezen. Thuis gaat dat niet, heeft hij 
eens verteld, de stilte leidt hem af. Hij 
heeft een gordijn van muziek en rook en 
flarden gesprekken rond zich nodig. Ik 
leid hem ook af, zegt hij, maar vijf minu-
tjes kunnen wel. Dan grijpt hij terug naar 
zijn boek en ga ik ergens anders zitten. 
Eén keer hield ik hem de rest van de 
avond in het oog. Ik vond dat het lang 
duurde voor hij een bladzijde omsloeg. 
Nochtans was het een gemakkelijk boek, 
had hij gezegd. Niets filosofisch of zo. 
Ik zou het ook eens moeten proberen. 
‘Ik lees niet graag’, had ik geantwoord. 
Het is waar. Na een tijdje beginnen de 
letters te dansen voor mijn ogen en krijg 
ik hoofdpijn. ‘Jammer,’ had hij gezegd, ‘ik 
kan helemaal opgaan in een goed boek.’ 
Toch zag ik hem voortdurend over de 
rand gluren en kijken naar wie er binnen-
kwam en buitenging. 

En hij legde het boek meteen opzij toen 
de blonde vrouw bij hem kwam zitten 
en moffelde het zelfs weg in zijn jaszak 
toen ze later naar het toilet ging. Ze 
passeerde mijn tafeltje. Haar lippenstift 
was uitgeveegd en er zat een ladder in 
haar panty.

Daarom dus. Ze wou keurige werk-
nemers, de vrouw naast me. ‘Geen 
lippenstift, geen panty’s’, had ze gezegd 
tijdens ons eerste gesprek, ‘je begrijpt 
wel waarom.’ 

Tegel heilige Dimpna, collection Guy Rombouts © M HKA
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Duifje (Aan Dimpna) - Lenny Peeters

Wat ik had aangetrokken, was ook fout. 
Dat besefte ik op het moment dat ik 
instapte. Te laat. Ze keek afkeurend 
naar mijn jeans en ook al zei ze er niets 
van, toch nam ik me meteen voor om 
voortaan de zwarte, fluwelen broek 
te dragen die ik heb gekocht voor de 
feestdagen.

Ze vroeg of ik kinderen had. Ik schudde 
mijn hoofd en ze prevelde iets van 
‘gelukkig maar’ en ‘dat kleintjes moei-
lijk te combineren zijn met dit werk’. 
Eindelijk was haar oudste groot genoeg 
om op de twee jongsten te letten als zij 
’s nachts de deur uit moest. Geen gedoe 
meer met babysitters. Een hele opluch-
ting, zei ze.

We reden snel. Het landschap zoefde 
voorbij. Weiden met koeien. Soms 
paarden. Veel reclameborden. Af en toe 
een boerderij. 

Zo zou het vanaf nu elke avond gaan. Zij 
zou me thuis oppikken, me nadien weer 
afzetten en cash uitbetalen. Service, 
vond ik.

Ik zou het fijn vinden een barmeisje te 
zijn. Achter een glimmende toog staan, 
glazen oppoetsen, drankjes serveren, 
leuke muziek draaien en praten met 
klanten. Met álle klanten. Ik zou het beter 
doen dan die barman.

Ik ondertekende mijn contract in een 
rommelig voorkamertje. Het waren veel 
bladzijden en de letters dansten weer. 
Ik vertelde het haar. Van het lezen en 
het schrijven. En van het traag zijn. Dat 
zeiden ze altijd, moeder, de leraars en 
mijn vriendje. Dat ik traag ben. ‘Maar 
niet lui,’ zei ik haar, ‘zeker niet. Ik heb 

voor sommige dingen gewoon wat meer 
tijd nodig.’ Ze zei dat ik me geen zorgen 
moest maken. Dat het haar echt niets 
uitmaakte. En ze hielp me. ‘Hier en 
hier moet je tekenen’, zei ze vriendelijk.  
Ik schreef mijn naam zo mooi moge-
lijk. Ondertussen kwamen er andere 
meisjes binnen. Ze trippelden rond op 
hoge hakken en ze hadden glanzende 
rokjes aan en open topjes die ik nooit 
zou durven dragen. Toch was dat het 
eerste wat de vrouw me zei nadat ik haar 
de papieren had teruggegeven. Dat 
ik meer van mijn lichaam moest laten 
zien. Ze rommelde in de mand tegen de 
muur en trok er een glitterjurk uit die ze 
me voorhield. ‘Te smal’, wou ik zeggen, 
maar op dat ogenblik galmde een bel 
en hoorde ik voetstappen en mannen-
stemmen in de kamer ernaast. Terwijl de 
andere meisjes wegrenden, trok ik mijn 
jeans uit en wurmde me in het jurkje. 
‘Beeldig’, zei de vrouw en ze lachte naar 
me. Ze zei ook iets over veiligheid. Dat 
het mijn eigen verantwoordelijkheid was. 
Ik begreep niet wat ze bedoelde. ‘Je weet 
wel’, zei ze, geïrriteerd ineens. Ik knikte 
maar en ze lachte gelukkig weer. ‘Jij ook’, 
zei ze, ‘lachen vanaf nu. Altijd lachen.’ En 
voor ik nog iets kon vragen of zeggen, 
had ze me al bij de arm genomen en 
voerde ze me mee de bar in, recht naar 
de man die nog als enige aan de toog 
zat. 

Hij was lief met me. Hij nam meteen 
mijn hand vast en vertelde. Over zijn 
boerderij. Over de honden. En de duiven. 
Hij was duivenmelker en bijna al zijn tijd 
ging naar die beestjes, zei hij.

Hij vond dat ik er angstig uitzag. 
Als een vogeltje dat uit het nest was 
gevallen. En hij vroeg hoe ik erin was 

gerold. Of iemand me ertoe dwong. Ik 
begreep het niet. ‘Van wie moet je dit 
doen?’ vroeg hij. ‘Van de vrouw’, zei ik. 
Hij wond zich op. Hij zei dat hij me ging 
helpen. Dat hij me eruit zou halen. ‘Zodra 
ze even niet kijkt,’ zei hij, ‘gaan we er 
samen vandoor.’ 

Het was gemakkelijk. Pas toen we de 
parking al afreden, kwam ze naar buiten 
gelopen. Ze riep en zwaaide heftig met 
haar armen. De man lachte. Hij draaide 
zijn raampje naar beneden en stak zijn 
middelvinger omhoog. ‘Kuthoer!’ riep hij.

Van zijn boerderij zag ik niet veel want 
hij bracht me dadelijk naar boven. Hij 
legde me op mijn buik op tafel en gaf 
me in elke arm een prik. Ik voelde niets 
meer en kon niet meer bewegen of 
praten, maar ik zag wat hij deed. Gaatjes 
in mijn armen. Een naald en draad die 
telkens weer onder mijn huid gleden. Af 
en toe gromde hij iets. Dat het er mooi 
uitzag. Dat de vorige een sloerie was. 
Dat ze was weggelopen nog voor hij 
was kunnen beginnen. Nochtans had 
ze gretig geknikt toen hij het haar voor-
stelde. Net zoals ik.

Vliegen en vogelen. Mijn vriendje sprak 
soms ook zo wanneer moeder naar de 
winkel was en trok me dan op de zetel.

Ik had het wel vreemd gevonden toen ik 
binnenkwam. Er stond geen bed in de 
kamer en ik zag enkel die grote tafel, tot 
tegen het raam geschoven, werkmate-
riaal op de grond en een juten zak tegen 
de muur. ‘Propvol’, zei hij over die zak, 
‘maar ik zou hem met één pink kunnen 
opheffen.’ 

Er kwam een vieze geur vandaan. 

Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna

Oud en wee. Duf. Pas toen hij al bezig 
was en de zak naast zich had gezet, zag 
ik wat erin zat. Veren. Grote en kleine. 
Duivenveren.

Nu schuift hij me langzaam over de tafel. 
Tot mijn bovenlichaam uit het raam 
hangt. En nog verder. 

De veren op mijn armen glanzen in het 
ochtendlicht.
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Bedevaart

Vincent Van Meenen

September 2018

Ik vertrek aan de rivier. Er ligt een cruise-
schip aan de kade. Op het blauwe dek 
spelen twee kinderen tussen de lege 
ligstoelen. Met een handroller werkt 
een matroos de scheepsverf bij. De 
boot verhindert mijn blik, waardoor 
ik het water niet kan zien. Zal ik hier 
inschepen? Nee, dit schip vaart niet naar 
de bossen. Ook niet tijdens de droge 
weken, vooral niet tijdens de droge 
weken.

Achter me ligt de stad, voor me wacht 
het schip en de hitte. Ik draai me om. 

Achter me ligt nu het schip, voor me uit 
de wagens, de weg. Ik vertrek.

Life buoy. Foodtruck. Ik balanceer en 
spring over de kademuur.

Aanplakken verboden. Natuurlijk van 
smaak. Natie. Verbrande Entrepot. 
Locker. Enthousiast en persoonlijk, 
Mercator. Rij met een Poppy, kom dus 
ook binnen kijken, Chelsea kabinet. De 
kleine hoogte, gazelle, koffie en reizen. 
De levenden en de doden.

Laat uw hond niet tegen de gevel 
plassen a. u. b.

Laat uw hond niet

Take-away food and drinks

Neem me mee - voedsel en drank

Neem me mee – Dimpna!

Ik bereik de Middenstatie zonder veel 
problemen. Binnenkort: de fiets uit het 
slot 4, Drukkerijstraat, handschoenen. 
Standaardtarief, heen en terug. Zoveel is 
duidelijk, cranberry, Sh*t.

Naar de bossen, naar de wilde dieren!

Back to that shady street where we were 
before. It’s a shady walk.

Deze trein stopt in Antwerpen-Berchem, 
Lier, Herentals, Geel, Olen, Mol, Balen, 
Leopoldsburg, Beverlo, Beringen, 
Heusden, Zolder, Zonhoven, Hasselt.
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Mijn geloof loopt langs de ijzeren weg. 
Een hardvochtig en sober bestaan. 
Mededogen. Wie zijn lot kent heeft geen 
angst. Een uur heb ik om na te denken 
over het geloof, dat zich uitstrekt over 
het landschap in deze zomerhitte. Daar 
ligt het op zijn rug tussen de velden: het 
geloof. En ik: leven, leventje. Alle sporen, 
alle diensten, Vestingstraat omhoog. Ik 
neem het me voor.

Respecteer de medereiziger, ook 
wanneer die met een stinkende hond 
tegenover je plaatsneemt. Negeer 
het geslobber, de verblindende kracht 
van de trek om de mond. Focus op het 
geloof, op het koren, het rangeerter-
rein. Mededogen. Droog gras, droog 
gras. Het trillen van motoren en late 
Belgische vlaggen, alle verwondering 
weg. Geen water, er vloeit niets. Ik ben 
onder de indruk van het bestaan maar 
bij de eerste de beste onsmakelijke 
tronie verlies ik onmiddellijk sympathie 
en geduld. Waar is het mededogen nu? 
De dame met het hondje, ze moeten een 
heel eind met me meereizen. Ik kan ze 
niet aanzien. Ze brengen me in de war.

Het duurt niet lang meer. Bossen 
springen uit het landschap tevoor-
schijn, sprieten omhoog, vormen een 
groen scherm dat langstrekt. Is dit nu 
het vermoeide groen waar mensen 
over spreken wanneer ze naar de herfst 
verlangen? Bewegen zich door die 
bossen bloedzuigers voort? De woorden 
van de stad hebben plaats geruimd 
voor blad, stengel, insect. Het zijn de 
bossen van de Kempen. De bossen van 
toevlucht. De bossen van Geel waar ik 
nooit ben geweest.

Maar dan, uit het niets: de bakstenen. 
Het residentiele voorgeborchte. Rustieke 
hoeves vol geraas en gebral, dicht tegen 
elkaar aangebouwd, straten vol klinkers 
en wegscheurende wagens. We zijn er. 
Magazijnen, sleutel aan het loket. De 
kaashoeve, gordijnen, lederrenovatie. 
De Gele legende. Bickydealer. Ik dwaal 
door de straten met hun enge huizen, 
laat me door de borden een eethuis 

binnendrijven. Geel eten: gele curry-
saus op friet. Affiches, zo kom ik alles te 
weten: Mojito day Dessel swingt Booty 
Rave Tribute festival. Een echte Bicky 
zit in een doosje. Zo is het. Ook ik wil 
een contributie doen. Waarom ben ik 
hier anders? Ik doe mijn best. Ik eet alle 
frieten op. Maar ik vind het moeilijk, 
Dimpna. De bossen van Geel waren en 
grove misrekening. De bossen van Geel 
zijn al lang verdwenen.

Er staat een kerk in het centrum maar 
dat is niet de juiste. Ze vertellen het me 
bij de toeristische dienst, waar ik een 
postkaart koop van de Dimpnakerk die 
ik nog niet heb gezien. Ik bestudeer de 
kaart goed, zodat ik de juiste kerk kan 
herkennen. Dan stuur ik de kaart naar 
huis. Het postkantoor is vlakbij. De kaart 
die moet herinneren aan deze bedevaart 
verlaat Geel nog voor ik mijn doel heb 
bereikt. Waar bent u, Dimpna? Ik kom 
naar u toe.

De bevrijding van Geel (8 tot 23 
september 1944). Op 12 september 
wordt Horlogebandjes en batterijen 
het dak van de Sint-Dimpnakerk 
barbershop in brand geschoten. 
Hoogstwaarschijnlijk nam de Britse 
Landschaps- en tuinarchitectuur 
Pain-Deco Snackbar de kerk onder 
vuur omdat de Duitsers Beveiliging, 
dat is mijn job! De toren als uitkijk-
post gebruikten. Welkom in het 
donorcentrum.

Bedevaart - Vincent Van Meenen

Nog voor ik de valse toren van de 
Sint-Dimpnakerk boven de daken zie 
uitsteken, loop ik langs het Dimpna-
Center, een vergaan shoppingcenter 
met haastig witgeverfde etalageruiten. 
In de hal liggen oude herfstbladeren 
en de scherven van een fles wijn. Het 
pand staat te koop bij immokantoor 
Vandamm. 014 72 00 27 Polyvalent 
gebouw ca. 1000 m2 huishoud speel-
goed huishoud speelgoed.
Strooizoutbak. 

N71   N118

13  Retie  Arendonk      19

9   Mol  Retie                13

12    Balen  Dessel 13

9    Mol

Sint-Dimpnacollege. Sint-
Dimpnaziekenhuis. Sint-Dimpnaplein. 
Een bloedhete dag op zijn hoogtepunt. 
Voor het kerkgebouw haal ik een blauwe 
hemd met lange mouwen uit mijn tas. 
Het gaat als een tweede huid over het 
onderlijfje waar ik al de hele dag in rond-
zweet. Ik kleed me 
op zodat ik waardig bij u naar binnen kan 
gaan.

Lange tijd bewonder ik het schilderij dat 
uw onthoofding afbeeldt, een opwaartse 
en neerwaartse beweging op doek. 
Daarna lees ik op de informatieborden 
dat de pelgrims en zieken van heinde en 
verre hierheen kwamen, ook en vooral uit 
het buitenland. 
De meeste zieken bleven negen dagen in 
de Kerk.

Ik ben niet ziek. Ik heb ook geen negen 
dagen. Ik kom niet uit het buitenland. 
Vanavond word ik voor het avondmaal 
thuis verwacht. Een bedevaart van een 
dag is toch ook een bedevaart? Er staat 
dat u in Antwerpen bent geweest. Hebt u 
de rivier gezien, 
waar ik woon?

Nader kom ik tot het altaar. Uw reli-
kwieën zouden hier ergens in de lucht 
hangen. Ik kijk goed in de lucht. Ik zie een 
gipsen Christus met bloeddruppels op 
zijn gezicht. Hij wordt geflankeerd door 
twee vrouwen, waarvan ik in de linkse 
Maria vermoed. Rechts van Christus, dat 
moet u zijn. Een gipsen u.

Bij het altaar liggen twee marmeren 
mensen met de handen gevouwen op 
hun borst. Dat moet u zijn! Verrukt kom 
ik dichterbij, langs en doorheen het 
gietijzeren hek. Ik bewonder het fijne 
marmer van uw gezicht. Het was een 
moeilijke tocht, maar ik ben er geraakt. 
Dan lees ik het kaartje.

Het blijkt niet uw gezicht te zijn dat ik 
bewonder. Dit graaf is een praalgraf voor 
Baron Jan de derde en zijn vrouw Anna. 
Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. 
Twee dode rijke mensen, zo centraal in 
uw kerk. Waar bent u dan, Dimpna, waar 
dan? Geef ik het op?

Bij een knielbank rust een gastenboek. 
Ik kniel en schrijf: 

02 august 2018

 Ik heb u gezocht maar ik kon u niet  
 vinden. 
    Vincent

Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna
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Moedeloos loop ik om de koorsluiting 
heen. Daar vind ik tegen mijn verwach-
ting in het houten huis: Het hangt in de 
lucht onder een stenen ciborium. Een 
hangend houten huis in een bos van 
stenen pilaren. Het houten huis waarin 
u woont? Het houten huis in de bossen? 
Het houten huis bij de wilde dieren?
Ik ben te klein om door het tralievenster 
naar binnen te kijken, daarom raak ik het 
hout aan en strijk er met een hand over-
heen. Nu zou ik wel een splinter willen 
krijgen. Het ruikt hier naar schaduw en 
vocht.

Op het bord lees ik: brokstukken van de 
sarcofagen.

Bovenop het houten huis onder het 
ciborium staat een tweede houten huis, 
helemaal witgeschilderd. Ik begrijp het 
niet. Wie woont daar dan? Geberus? 
Of is dit het houten huis van het bos? 
Ik moet lang kijken en proberen te 
begrijpen.

Zonder antwoorden verlaat ik de kerk. Er 
zit weinig anders op dan de trein terug 
naar huis te nemen. Ik heb de randtaal 
opgemerkt. Ze mag er zijn. Ze hoort bij 
de schrift. Maar de randtaal is geen Art 
Brut.

De randtaal is de randtaal. Ze vult me 
met walging maar kan ik haar negeren? 
Zo keer ik terug naar huis. Gansakker. 
Antwerpsedries. Roos met witte stippen. 
Dit is een odyssee zonder verlossing.

Bij het avondmaal wil de stadshitte niet 
gaan liggen. Ze doet het meubilair in de 
eetkamer trillen. Wanneer ik de vork naar 
mijn mond breng, hoor ik de lege ruimte 
van de kerk nagalmen in mijn hoofd. 
Waarom heb ik geen mensen gezien? 
Ik kijk in mijn bord. Brokstukken van de 
sarcofagen. Brokstukken kauw ik.

Bedevaart - Vincent Van Meenen Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna
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Kunstenaars

Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna toont werk van Nel Aerts,  
Els Dietvorst, Tinka Pittoors, Liliane Vertessen 

en Babi Badalov, Hüseyin Bahri Alptekin, Victoria Begalskaya, 
Guillaume Bijl, Louise Bourgeois, Sergey Bratkov, André Cadere,  
Jan Cox, François Curlet, Anne Daems, Bia Davou, Berlinde De 
Bruyckere, Edith Dekyndt, Susana Pilar Delahante Matienzo,  
Jan De Lauré, Luc Deleu, Danny Devos, Lili Dujourie, Marlene Dumas, 
Róza El-Hassan, Wafae Ahalouch el Keriasti, Nazanin Fakoor, Vadim 
Fishkin, Aslan Gaisumov, Inge Godelaine, Douglas Gordon, Evgeny 
Granilshchikov, Dmitry Gutov, N S Harsha, Sigefride Bruna Hautman, 
Alfons Hoppenbrouwers, Rebecca Horn, Hiwa K, Nikita Kadan,  
Johanna Kandl, Fransje Killaars, Suchan Kinoshita, Ivan Kožarić, 
Barbara Kruger, Donna Kukama, Taus Makhacheva, Michèle Matyn, 
Rita McBride, Guy Mees, Almagul Menlibayeva, Jacqueline Mesmaeker, 
Sofie Muller, Maryam Najd, Bruce Nauman, Nadia Naveau, ORLAN, 
Ria Pacquée, Liza May Post, Artūras Raila, Koka Ramishvili, Hugo 
Roelandt, Guy Rombouts, Cindy Sherman, Mary Ellen Solt,  
Johan Tahon, Frank Theys, Olga Tobreluts, Joëlle Tuerlinckx,  
Anne-Mie Van Kerckhoven, Vanessa Van Obberghen, Jan Van Oost, 
Philippe Van Snick, Minnette Vári, Wout Vercammen, Loreta Visic, 
Barbara Visser, Where Dogs Run, Ina Wudtke, Yang Zhenzhong 
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1. DE KROON
& MIGRATIE
Locatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Campagnebeeld: Tinka Pittoors 

Tinka Pittoors en Babi Badalov, André Cadere, 
Anne Daems, Berlinde De Bruyckere, 
Luc Deleu, Aslan Gaisumov, Inge Godelaine, 
Hiwa K, Johanna Kandl, Fransje Killaars, 
Almagul Menlibayeva, Ria Pacquée, Vanessa Van 
Obberghen en Loreta Visic©  Peter De Jongh
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Als Dimpna met haar vertrouweling 
Gerebernus over zee vlucht naar het 
vasteland van Europa, is dat een voor-
beeld van migratie van het zuiverste 
water, waarin veel vluchtelingen zich 
zullen herkennen. Haar koninkrijk is door 
geweld onleefbaar voor haar geworden 
en ze vlucht in den vreemde, ze komt 
terecht in Vlaanderen, in de Kempense 
bossen. 
Onder migratie verstaan we alles wat 
te maken heeft met het verhuizen van 
mensen om persoonlijke, politieke, 
economische of ecologische redenen. 
Migratie wordt veelal gezien als een 
eenmalig moment, maar kan ook 
permanent en nomadisch zijn. Door de 
millennia heen zijn mensen voortdurend 
gemigreerd, waardoor de mensheid over 
de gehele aarde verspreid is geraakt. 
Transmigratie stond aanvankelijk voor 
grote volksverhuizingen. Vandaag wordt 
het gedefinieerd als het afleggen van 
een traject – individueel of in groep – 
waarbij meerdere landsgrenzen worden 
overschreden om een eindbestemming 
te bereiken. Transmigratie wordt dan 
ook voornamelijk in verband gebracht 
met de vluchtelingenproblematiek. 
Tijdens oorlogen en in conflictgebieden 
komt migratie onder dwang vaak voor, 
deportatie.
De kunstacademie leek de beste locatie 
in Geel om het thema migratie een 
onderkomen te laten vinden. Kunst 
gaat om het andersdenkbare en dus 
om de omgang met de verandering 
en de verschuiving. Dat is wat Tinka 
Pittoors uitdrukt in haar titelbeeld hier. 
Het is opgeladen met de meest uiteen-
lopende symbolen, van de boot die een 
beestenboel is tot de vlaggen die voor 
landsgrenzen staan. In zijn constructie 
gaat het in de eerste plaats in op een 
bewustzijn van vlottende zingeving, op 
de wezenlijke bewegelijkheid en veran-
derlijkheid van betekenaars. 
Het is wat veel om hier uitgebreid in te 
gaan op wat de kunstwerken elk vanuit 
hun perspectief aanreiken. Sommige zijn 
direct geïnformeerd door welbepaalde 
migratieproblematieken – Babi Badalov, 
Aslan Gaisumov, Hiwa K, Johanna 

Kandl –  of door een nomadische zijns-
keuze – Luc Deleu, André Cadere, 
Almagul Menlibayeva, Ria Pacquée en 
eigenlijk ook Fransje Killaars – maar de 
eigenlijke kern hier is misschien toch wel 
het bewustzijn van de relativiteit van de 
eigen positie, zoals gezien kan worden 
bij Anne Daems, Berlinde De Bruyckere, 
Vanessa Van Obberghen en Loreta Visic. 
Inge Godelaine, zoals Visic docent aan 
de academie van Geel, gaat na vele jaren 
kijken wat er is geworden van een levens-
grote maquette van een modernistische 
villa in Balen, die Jef Geys tijdens de 
biënnale van São Paulo achterliet in 
een favela. Hij had gehoopt dat het een 
school zou worden, maar Godelaine kan 
slechts enkel vage herinneringen vast-
leggen aan een verdwenen moment. 
Ook het “verhuizen” van mensen of 
ideeën – de museumwerken bijvoor-
beeld die Geys ooit binnenbracht in de 
school als een artistieke interventie – is 
enkel een moment in een continuüm van 
verandering.
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Tinka Pittoors

Als beeldend kunstenaar beschouwt 
Tinka Pittoors (°1977) haar ruimtelijke 
omgeving − de natuur, de wereld om 
haar heen en bij uitbreiding de hele 
mensheid − als haar artistieke habitat en 
onuitputtelijke inspiratiebron. 

Ze vertrekt vaak van basistegenstellingen; 
tussen het innerlijke en het uiterlijke, 
tussen orde en chaos, tussen kracht en 
machteloosheid, en ze werkt uitgesproken 
organisch, vanuit een gevoel van 
kosmische verbondenheid tussen vorm, 
materie en inhoud. Soms leidt die 
verbondenheid zelfs tot versmelting, als 
wortels die verstrengelen of atomen die 
elkaar aantrekken en een cluster vormen. 

Haar oeuvre is even kleurrijk als 
bevreemdend, en soms moeilijk te 
duiden. Achter de schijnbare eenvoud 
van haar sculpturen en installaties gaat 
een zorgvuldig geconstrueerd bouwplan 
schuil dat geïnspireerd is door de utopie 
van een maakbare wereld. Het lijkt 
alsof de kunstenares besloten heeft een 
parallel universum te bouwen met alle 
voorwerpen en levensvormen uit het 
dagelijks leven, maar dan getransformeerd 
tot nieuwe entiteiten. Macht, dominantie, 
en het principe van het recht van de 
sterkste worden heel even buiten spel 
gezet; de kunstenares opteert voor een 
imaginaire en kleurrijke samenhorigheid 
die misschien nog het best kan worden 
samengevat door de contradictie tussen 
ernstig en gestoord. Waar een herkenbaar 
materiaal aansluiting lijkt te zoeken bij 
de werkelijkheid, zorgt de vorm voor 
verwarring, en vice versa. 

Zonder zich af te vragen of haar 
universum leefbaar of bewoonbaar is, 
bouwt ze steeds verder aan haar afwijkend 

Utopia, dat wemelt van levenslust en lef. 
Het is niet duidelijk of de kunstenares op 
zoek is naar een betere wereld, in elk geval 
wel een andere.

KUNSTWERKEN:

Op felkleurige monochrome sokkels van 
verschillende afmetingen toont Tinka 
Pittoors de geïsoleerde elementen die de 
restanten dan wel de bouwstenen zijn van 
een ingebeeld bestaan. Haar magische 
grammatica van kleuren, lijnen en vormen 
leidt tot een volstrekt tegenstrijdige 
eenheid.

Migrance gaat ook over het verplaatsen 
of overbrengen van ideeën - en het 
beschermen ervan. Tinka Pittoors 
herinnert ons aan een citaat van 
“klokkenluider” Edward Snowden: 
‘Arguing that you don’t care about the 
right to privacy because you have nothing 
to hide is no different than saying you 
don’t care about free speech because you 
have nothing to say.’

Tinka Pittoors, Lifestyle Storage, 2014-2017, Collection M HKA, Donation Friends of the M HKA

©  M HKA
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Babi Badalov

Babi Badalov (°1959) werd geboren in het 
Azerbeidzjaanse Lerik. Na het voltooien 
van zijn studies aan de kunstacademie 
verhuist hij naar Leningrad, het huidige 
Sint-Petersburg, waar hij tot 1990 
woont. Hij is actief in de officieuze 
kunstscène van de stad en wordt lid van 
de onafhankelijke kunstenaarsgroep 
‘Associatie van Experimentele Visuele 
Kunst’ (TEII). Met die groep neemt hij 
deel aan verschillende kunstexposities, in 
Rusland en het buitenland. Badalov woont 
nu in Parijs.

Het werk van Badalov maakt een 
spreidstand tussen beeldende kunst 
en poëzie. Hij presenteert zijn werk 
effectief als ‘visuele poëzie’ en werkt met 
schilderkunst, installatie en performance, 
net als met experimentele 
en geïmproviseerde literaire formats. 
De vermenging van verschillende talen en 
orthografische systemen en de combinatie 
van woorden en beelden is, in al die 
genres, kenmerkend voor zijn werk.
Badalov wijdt zich aan de verkenning van 
de grenzen van de taal en de beperkingen 
die ze oplegt aan haar gebruikers. 
Mensen die nomadische levens leiden 
– kunstenaars, maar ook economische 
migranten of politieke vluchtelingen – 
zullen de strijd en de voordelen van de 
culturele adaptatie ervaren, maar kunnen 
ook gevangenen van de taal worden. 
Badalov speelt met dergelijke situaties 
en zinspeelt zo op bredere geopolitieke 
kwesties.

KUNSTWERK:

Babi Badalovs recent werk – waaronder 
ook deze installatie, geproduceerd voor de 
10 dagen durende Biënnale van Moskou 
(VDNKh, 22 september tot 1 oktober 
2015) – spitst zich toe op linguïstische 
ontdekkingen, associaties en woorden 
die in hetzelfde alfabet als dat van ons 
geschreven zijn, maar een verschillende 
betekenis, klank of uitspraak hebben.
Het nomadenleven van een 
kunstenaar − of reiziger, migrant of 
vluchteling − bezorgt hem niet enkel 
een aanpassingsperiode qua culturele 
integratie, maar kan hem vooral ook 
tot een gevangene van de taal maken. 
Badalovs projecten spelen met deze 
soort linguïstische vragen om ruimere 
geopolitieke kwesties te benadrukken.

Babi Badalov, I am Euromental, 2015, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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André Cadere

André (of Andrei) Cadere (1934-1978) 
wordt geboren in Polen maar groeit op 
in Roemenië. Tijdens de jaren zestig 
en zeventig ontpopt hij zich tot een 
invloedrijk kunstenaar die voornamelijk 
vanuit Frankrijk kleur geeft aan de 
internationale kunstscene. 

Zijn werk situeert zich bewust aan 
de rand van de kunstruimter, het is  
strategisch perifeer zeg maar. Het is 
zowel conceptueel als concreet; tegelijk 
afgebakend en minimalistisch, maar 
ook eindeloos en ongrijpbaar als een 
spiritueel perpetuum. Cadere bestookt de 
artistieke goegemeente met een houten 
meetinstrument als mentale referentie 
om als het ware “de maat te nemen” van 
de traditionele artistieke realiteit. Zijn 
bizarre houtstaaf − gangbaar “barre de 
bois” genoemd − bestaat uit beschilderde 
eenheden met een lengte die gelijk is aan 
de diameter. De afzonderlijke segmenten 
zijn gerangschikt in een systematische 
logische volgorde, met een keuze uit de 
hoofdkleuren van het lichtspectrum, plus 
zwart en wit. De kunstenaar noemt zijn 
kleurstaven ‘eindeloze schilderijen’. Ze zijn 
te vergelijken met de ‘eindeloze kolom’ 
van Brancussi maar ook met de strepen 
van Daniel Buren, want Cadere zet zijn 
werk in voor een radicale vorm van wat 
‘institutionele kritiek’ wordt genoemd. 

Ongevraagd duikt Cadere er mee op in 
tentoonstellingen van andere kunstenaars 
- wat hem veelal niet in dank wordt 
afgenomen. Hij infiltreert parasitair 
in galerieën en musea, verbergt er zijn 
gekleurde houtstaven, en kondigt de 
presentatie van zijn werk aan parallel met 
een tentoonstelling of opening van een 
andere kunstenaar, waardoor een opening 
telkens meteen zijn opening wordt. Al 

vlug wordt hij een herkenbaar silhouet 
bij vernissages, die met zijn ronde barre 
de bois een nieuwe dimensie aan het 
klassieke kunstdiscours wil toevoegen, 
namelijk die van een artistieke meditatie 
en zelfbevraging − zoals de kralen van 
een gebedssnoer − maar ook die van de 
seriële uitdaging die de toeschouwers 
ertoe moet aanzetten een poging te 
ondernemen om een achterliggende logica 
te reconstrueren. 

De barre de bois is geen artistiek 
instrument dat louter bekeken wil worden;  
het sluit aan bij de opkomst van de 
semiotiek, het zet aan tot een denken over 
hoe betekenis functioneert en aangegeven 
kan worden, het object fungeert 
daarbij als een doorverwijzing naar iets 
anders. Uiteindelijk vervaardigt Cadere 
talloze varianten van zijn bijzondere 
maatstaf, in verschillende materialen en 
verhoudingen. Het achterliggende idee 
blijft hetzelfde, wat de koppige kracht van 
zijn ongevraagde interventie alleen maar 
bevestigt.

KUNSTWERK:

De barre de bois van André Cadere 
bestaat uit beschilderde segmenten die 
gerangschikt zijn in een systematische 
logische volgorde. Het is een 
uniek, onmiskenbaar menselijk en 
betekenisgevend object. Het sluit daarmee 
aan bij de opkomst van de semiotiek: het 
zet aan tot denken over hoe betekenis 
functioneert en aangegeven kan worden, 
waarbij het object fungeert als een 
doorverwijzing.

André Cadere, Barre de bois rond (rouge, jaune, bleu), 1974, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Anne Daems

Anne Daems (°1966) studeert fotografie 
aan het Sint-Lukas Instituut in Brussel. 
Nadien volgt ze een opleiding aan de 
Rijksacademie in Amsterdam. Een 
typologie van het dagelijks leven: zo 
kunnen de fotografische registraties van 
Anne Daems beschreven worden. 

In haar foto’s, video’s en tekeningen 
toont ze de specifieke kwaliteiten van 
het alledaagse leven, onopvallende 
handelingen en gebeurtenissen die op 
het eerste zicht onbelangrijk zijn. Ze lijkt 
altijd op zoek naar iets waar niets lijkt te 
zijn, naar ogenschijnlijk lege momenten. 
Het zijn situaties die ons bekend 
voorkomen, maar niet meer opmerken. Ze 
voegt zo weinig mogelijk toe aan de zaken 
en situaties die ze fotografeert. Maar 
wat een snapshot lijkt, is eigenlijk veel 
gesofisticeerder. Ze besteedt veel aandacht 
aan details, die allemaal evenwaardig en 
betekenisvol zijn. Ze slaagt erin details te 
verzamelen over een bepaald onderwerp − 
meestal een persoon − om er een volledige 
microkosmos mee bloot te leggen. Het 
opzienbarende karakter van deze werken 
ligt net in het niet-spectaculaire aspect. 
Het geïsoleerde beeld, de aandacht voor de 
alledaagse kwaliteit waarin de alledaagse 
gebeurtenissen worden vastgelegd, 
is fascinerend. In een ogenschijnlijk 
onbekende en anonieme opeenvolging 
van gebeurtenissen nemen de beelden 
plotseling een eigen verhaal aan. 

Met haar foto’s slaagt Daems erin 
een zekere rust op te leggen in onze 
gebruikelijke dagelijkse haast. (Bron: 
www.bamart.be) Haar foto’s tonen 
hoe vreemd het alledaagse met het 
sublieme is verweven, en hoe vaak, zij 
het onopgemerkt, de grenzen tussen het 
private en het publieke verdwijnen. Haar 

beelden staan open voor verschillende 
interpretaties. Ze kunnen hard zijn, maar 
ze zijn even vaak, en dikwijls tegelijk, heel 
teder of grappig.

KUNSTWERK:

De foto’s van Anne Daems tonen hoe 
het alledaagse met het sublieme is 
verweven, en hoe de grenzen tussen het 
private en het publieke verdwijnen, zij 
het onopgemerkt. Er zijn verschillende 
interpretaties mogelijk van voor werk. Ze 
kunnen hard zijn, maar ze zijn even vaak, 
en dikwijls tegelijk, heel teder of grappig.

Anne Daems, Zonder titel, 1996, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Berlinde De Bruyckere 

Berlinde De Bruyckere (°1964) maakt 
driedimensionale beelden, installaties en 
aquarellen. Haar oudere werken hebben 
een minimalistisch karakter. Staal, steen 
en glas zijn in deze beginperiode haar 
favoriete materialen. Langzaamaan verlaat 
ze de abstracte motieven en zoekt ze 
haar toevlucht tot herkenbare vormen 
en dingen. Zo introduceert ze de deken, 
kneedbaar lood, was en stro als materialen. 

Ze breidt haar persoonlijke iconografie uit 
met impactvolle beelden van (opgezette) 
paarden en reusachtig uitgevallen 
knuffeldieren. De schoonheid van de 
materialen die ze gebruikt, heeft altijd 
iets fataals. De dekens in haar sculpturen 
beschermen en verstikken, de loden rozen 
verleiden en vergiftigen, de bloemtapijten 
met begonia’s getuigen van bloei en 
verval. Ze gebruikt bewust herkenbare 
vormen waarmee ze de toeschouwer aan 
het denken wil zetten, met herinneringen 
wil opzadelen. Ze legt een voorliefde 
aan de dag voor materialen en vormen 
die een dubbelzinnigheid weerspiegelen, 
kenmerkend voor de menselijke ervaring. 
Onder de delicate en soms bedrieglijk 
lieve huid van haar werken, gaapt een 
beklemmende afgrond. Dood, angst en 
eenzaamheid zijn terugkerende thema’s 
die echter nooit losgekoppeld worden van 
leven, liefde en schoonheid. 

Ondanks de grote formele verscheidenheid 
van haar werken vormen de eenheid van 
materiaalkeuze, de gebruikte technieken 
en de terugkerende symbolen en motieven 
een rode draad door heel haar oeuvre. 
Naast haar driedimensionale werken heeft 
de kunstenares ook steeds haar ideeën op 
papier gezet. Deze werken (tekeningen 
en aquarellen, vaak aquarel en gouache 
gecombineerd op oud papier of karton) 

ontstaan voor de beelden en kunnen 
als zelfstandige werken functioneren. 
Berlinde De Bruyckere legt de 
interpretatie van haar werk niet vast. Ze 
laat haar werk bewust open voor diverse 
interpretaties.

KUNSTWERK:

In 1994 introduceert Berlinde De 
Bruyckere de menselijke figuur in 
haar werk in een serie tekeningen van 
‘dekenvrouwen’. Na de reeks tekeningen 
volgden beelden, waaronder Spreken. 
De sculpturen zijn levensgrote figuren 
waarvan armen en benen levensecht zijn, 
terwijl de rest van het lichaam schuilgaat 
onder de dekens. De lichamen zijn 
gemodelleerd in was. De dekens vormen 
een soort van tweede huid, functioneren 
als een pels. Het zijn beelden waarin de 
dualiteit van bescherming en verstikking, 
geborgenheid en benauwdheid, veiligheid 
en verwarring, leven en dood zit vervat. 
De dekens verwijzen naar de geborgenheid 
van de kindertijd, maar tegelijk ook naar 
actuele beelden van vluchtelingenkampen. 

Berlinde De Bruyckere, Spreken, 1999, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Luc Deleu 

Luc Deleu (°1944) woont in Antwerpen. 
In 1970, net na het behalen van zijn 
diploma in de architectuur, richt hij 
in Antwerpen T.O.P. office (Turn-On 
Planning office) op: een interdisciplinair 
stadsplanningsbedrijf. In datzelfde 
jaar houdt Deleu ook zijn eerste 
solotentoonstelling: Luc Deleu neemt 
afscheid van de architectuur in de zelf-
georganiseerde Antwerpse galerij Vacuüm 
voor nieuwe dimensies. Tot op heden 
heeft hij noch de architectuur, noch 
de kunst opgegeven. Hij ziet beide als 
nauwverwante manifestaties van het 
denken: ‘Ik ben een kunstenaar, omdat ik een 
architect ben.’
T.O.P. office is steeds radicaal gericht 
geweest op het verhogen van het 
potentieel tot maatschappelijke reflectie 
en dit op zeer diverse manieren. Deleu 
is een krachtige aanwezigheid in de 
Vlaamse en Belgische architectuurscène, 
met legendarische confrontaties 
met de orde van architecten, en met 
tegendraadse inzichten die generaties 
architectuurstudenten hebben gevormd 
– onder meer de nu zo populaire notie 
‘ontwerpend onderzoek’ werd door hem 
gelanceerd. Het koninginnenstuk van 
deze kritisch-discursieve capaciteit is 
zijn in 1980 gepubliceerd ’Orbanistisch 
Manifest’ dat een stedenbouwkundig 
denken op wereldschaal bepleit.
De radicale beeldvoorstellen van 
Deleu bestaan zowel in plan- of 
maquettevorm als in reële acties, 
zoals bij de oefeningen in schaal en 
perspectief of de containerconstructies. 
Veel van de radicale verbeeldingen, 
maar ook de publieke presentaties van 
architecturaal-planologische zetten en 
van maatschappelijk-stedenbouwkundige 
reflectieruimten vinden plaats binnen de 
beeldende kunstruimte en worden ook 
erbinnen gedistribueerd en geborgd.

KUNSTWERK:

Mobile Medium University (Floating 
UIA) uit 1972 is één van de eerste 
architectonische voorstellen van Luc 
Deleu. Tijdens de Vietnamoorlog speelde 
Deleu met het idee om drie felgekleurde 
vliegdekschepen voor een eeuwigdurende 
reis in te zetten, met op de schepen het 
volledige studieaanbod van de Antwerpse 
universiteit. Dit werk is deel van een 
reeks werken die onthutsende, maar 
finaal geloofwaardige anarchistische 
benaderingen formuleert van kwesties 
die nog steeds aangepakt moeten worden, 
zoals het milieu (bijvoorbeeld landbouw in 
de stad), het sociaal contract (bijvoorbeeld 
niet-geprogrammeerde tv-uitzendingen) 
of het collectieve geheugen (bijvoorbeeld 
historische monumenten recupereren voor 
sociale huisvesting).

Luc Deleu, Mobile Medium University Revisited (floating U.I.A.), 1972, Bruikleen UA, Universiteit Antwerpen
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Aslan Gaisumov

Aslan Gaisumov (°1991) studeert in 2012 
af aan het Institute of Contemporary Art 
(ICA) in Moskou. Vanaf 2016 studeert 
hij aan het Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten (HISK) in Gent.  
In reactie op het historisch lot van zijn 
natie (niet het minst de twee Tsjetsjeense 
oorlogen van 1994-2009), ontwikkelt 
Gaisumov een oeuvre dat zich baseert op 
het persoonlijk en collectief geheugen, 
maar dit ook weet te transformeren en te 
overstijgen. Zijn werken balanceren tussen 
visuele directheid en sociaal commentaar. 
Zijn werken bevinden zich op de grens 
tussen visuele directheid en sociaal 
commentaar, tussen het tijdelijke en het 
monumentale. Meestal bevatten de video’s 
en installaties gevonden voorwerpen en 
objecten die hij doelbewust maakt. Soms 
toont Gaisumov ook foto’s en werken op 
papier.
Aslan Gaisumov is trouw aan de cultuur 
waarin hij werd geboren, maar ook 
bereid en in staat om zijn eigen standpunt 
ertegen te formuleren. Hij gaat grote en 
moeilijke onderwerpen zoals geschiedenis, 
cultuur en identiteit niet uit de weg, maar 
laat evenmin toe dat ze zijn kritische 
ingesteldheid en zoektocht naar het 
esthetisch overtuigende overschaduwen.

KUNSTWERK:

In 1995, tijdens de oorlog in Tsjetsjenië, 
ontsnapten familieleden van de kunstenaar 
aan de bommen die op Grozny vielen: 21 
personen in een Volga-wagen.

Aslan Gaisumov, Volga, 2015, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Inge Godelaine

Inge Godelaine (°1964) is jarenlang 
werkzaam als zelfstandig filmmaker en is 
ook werkzaam geweest als medewerker 
van de Belgische kunstenaar en 
“beeldenstormer” Jef Geys. 

Als filmmaker realiseert ze meerdere 
reportages en documentaires over de 
acties van de Kempense kunstenaar, 
zoals het project “Villa Wintermans” 
dat hij in 1991 op de Biënnale van São 
Paulo realiseerde. Het gaat om een van 
de meest complexe publieke projecten 
die de kunstenaar ooit opzette om 
visuele verbindingen te maken tussen 
kunst en maatschappij. Als onderdeel 
van dit project bouwde hij middenin de 
favela’s van de Braziliaanse grootstad 
een houten replica − op schaal 1/3 − van 
de Vlaamse modernistische villa van de 
sigarenfabrikant Wintermans uit Balen, 
en stelde die ter beschikking van de 
omwonenden met als doel er een school 
in onder te brengen. In de drukte van 
de biënnale blijft deze anachronistische 
ingreep quasi onopgemerkt, en wanneer 
Inge Godelaine in 2006 in São Paulo op 
zoek gaat naar de restanten van de villa, 
blijkt dat er niets van is overgebleven op 
een paar vage lokale herinneringen na. 

De documentaire is tegelijk de echo 
van een vergeten artistieke daad als de 
registratie en een plaatselijke tijdsopname, 
en ligt daarmee volledig in lijn met het 
oeuvre van de kunstenaar die eraan ten 
grondslag ligt.

KUNSTWERK:

Inge Godelaine trekt 18 jaar na de 
architectonische interventie van Jef Geys 
op eigen initiatief naar São Paulo om er 
de kinderen – intussen volwassenen − 
te interviewen over hun ervaring met 
het ter plekke geschonken bouw- en 
kunstwerk. De structuur van de Villa 
blijkt verdwenen te zijn, gerecupereerd in 
sloppenhuizen, verbrand en/of weggerot. 
De film van Godelaine wordt door Geys 
naar voor geschoven als de spil van een 
tentoonstelling over het Sao Paulo project. 
Daarmee wordt het verdwijnen van een 
‘kunst-werk’ het blijvend fenomeen, alsof 
de kunstenaar zowel de vergankelijkheid 
als de falende eeuwigheidsdrang van kunst 
en architectuur te snel af wilde zijn.

Inge Godelaine, Villa Wintermans, 2009, Collection M HKA, Antwerp
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Hiwa K

Hiwa K (°1975) wordt geboren in 
Sulaymaniyah in Iraaks Koerdistan, en 
leeft sinds 2002 als politiek vluchteling 
in Berlijn. Zijn artistieke praktijk 
wordt volledig gedomineerd door de 
maatschappelijke ontwrichting en 
emotionele ontreddering die hij als 
vluchteling ondergaat. 

In zijn werken staat Hiwa K stil bij de 
gebeurtenissen en ontmoetingen die zijn 
leven bepalen, en ook bij de vele cultureel-
maatschappelijke paradoxen die hij 
messcherp analyseert en naar het publieke 
veld terugkaatst. “Uiteindelijk draait veel 
van mijn werk rond de circulatie van 
cultuur, hoe culturen elkaar eeuwenlang 
hebben beïnvloed en in elkaar ingebed 
zijn geraakt, zowel op macro- als op 
microniveau.” Hij gaat het mondiale 
debat over globalisering en transmigratie 
allerminst uit de weg, maar daar blijft het 
niet bij. Hij voorspelt tegelijk het einde 
van de mensheid en een tragische afloop 
voor de gehele planeet. Met zijn kunst wil 
Hiwa K een debat over urgente vragen 
voeren.

Hiwa K maakt sculpturen, installaties, 
en video’s die vaak een gemonteerde 
registratie van performances zijn. De 
beelden zijn vaak subliem in hun eenvoud: 
een gecementeerde trap bijvoorbeeld 
die leidt naar een leeg bed op eenzame 
hoogte. Ze bestaan uit chirurgisch 
precieze handelingen in de werkelijkheid 
en zijn soms zelf zo uit die werkelijkheid 
geplukt en worden door die daad dan 
getransformeerd tot een reflectie daarop. 
Zijn visueel werk doet dienst als medium 
voor het verspreiden van emotioneel 
geladen kennis, die hij ook omzet in 
woorden. “Kunst is waardeloos omdat ze 
de wereld niet beïnvloedt of aanzet tot 
verandering.”

KUNSTWERK:

Voor Moon Calendar (Iraq) leerde Hiwa 
K tapdansen met als intentie om te 
tapdansen op zijn eigen hartslag in Abu 
Ghraib, symbool voor wat Irak overkomen 
is. Naarmate de dans vordert, verliest 
hij de controle over zijn vlug bewegende 
voeten, die op een gegeven moment zijn 
stijgende hartslag  − voor het publiek 
duidelijk te horen − niet langer kunnen 
bijbenen. De video is opgenomen in 
een voormalig veiligheidsgebouw van 
Saddam Hussein in Irak. Hoewel de video 
dus slechts een repetitie toont, leest de 
toeschouwer het werk toch onvermijdelijk 
in de context van historische 
gebeurtenissen en van de trauma’s van de 
mensen die op deze plek zijn gevangen, 
gemarteld en vermoord. 

Hiwa K, Moon Calendar Iraq, 2007, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community



4544 Academie voor Beeldende Kunsten, Geel,  zaalzicht ©  M HKA



4746

Johanna Kandl 

Johanna Kandl (°1954) studeerde 
schilderkunst in Wenen en Belgrado. 
Kandl, die regelmatig samenwerkt met 
haar partner Helmut Kandl, trekt vaak op 
onderzoek naar de uiterste randen van de 
Europese Unie en de naburige ‘anderen’. 
Ze is één van de eerste kunstenaars in 
Oostenrijk die in haar werk reageert 
op de transformaties die volgden op 
de globalisering na 1989 in Oost- en 
Zuidoost-Europa.
Kandl werkt met een breed scala aan 
media, maar haar fotografische en 
filmische praktijk is meestal gestoeld 
op haar gevoeligheid als schilder. Deze 
verbindingen tussen genres en technieken 
worden zichtbaar in haar grootschalige 
schilderijen, die lijken op monumentaal 
uitvergrote stills uit televisiereportages 
die vaak de barre omstandigheden 
van het dagelijkse leven in de snel 
veranderende politieke constellaties van de 
voormalige Sovjet satellietstaten en elders 
documenteren.
Kandl combineert de academische 
traditie van het historieschilderen met de 
sombere realiteit van de late twintigste 
en vroege eenentwintigste eeuw zoals ze 
gereflecteerd wordt door de massamedia. 
Door contrasten weer te geven, zoals 
tussen de schrijnende armoede in het 
voormalige Sovjetblok en de blitse 
levensstijl van zij die zich makkelijker 
konden aanpassen aan het Nieuwe 
Kapitalisme, vraagt ze wie er profiteert 
van wie, en hoe en waarom? Welke 
grotere structuren er aan het werk zijn en 
hoe dit te ontcijferen?

“Gerne denke ich mir Geschichten aus, in 
denen Dinge einen anderen Verlauf nehmen 
könnten – oder auch genommen haben 
könnten….“ – Johanna Kandl, 2012 

KUNSTWERK:

Ohne Titel (Who’s Got The Big Picture?) 
uit 2006 is een frappant voorbeeld 
van Johanna Kandls herkenbare 
aanpak, waarin de traditie van de 
historieschildering met de prozaïsche 
realiteit van de twintigste-eeuwse 
nieuwsmedia wordt gecombineerd: op dit 
reusachtige schilderij confronteert Kandl 
de schrijnende armoede in het voormalige 
‘Oostblok’ met de nieuwe rijkdom die de 
overhaaste overgang naar het kapitalisme 
hier en daar (zoals hier in een anonieme 
stad in ex-Joegoslavië) heeft doen 
ontstaan.

Johanna Kandl, Zonder titel (Who’s Got the Big Picture), 2006
Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Fransje Killaars 

Het oeuvre van de Nederlandse 
kunstenares Fransje Killaars (°1959) 
gebruikt als basiscomponenten textiel 
en de kleur ervan. Door stapelingen 
en schakeringen componeert ze een 
omgeving die zich als een totaalervaring 
aandient. 

De gelaagdheid van haar werk uit zich in 
tal van tegenstellingen: intimiteit versus 
openbaarheid, fabrieksstoffen tegenover 
handgemaakte stoffen, massaproductie 
tegenover uniciteit, transparantie 
tegenover beslotenheid, overdadigheid 
tegenover een minimalistische ordening. 
De kunstenares speelt met motieven 
− gestreept, effen, geruit of decoratief − 
op dragers van wol, fluweel of damast. 
Het felle kleurenpalet staat in contrast 
met de rigide opstelling en abstracte 
rechtlijnigheid.

Eindresultaten van wat normaal wordt 
gecatalogeerd als hoge en lage kunst, of 
van goede en slechte smaak, worden in 
dit werk samengebracht en krijgen een 
nieuwe, genereuze plaats. 

KUNSTWERK:

De kleurrijke installaties van Fransje 
Killaars zijn driedimensionale schilderijen 
die bestaan uit handgeweven tapijten, 
stoffen en strengen wol in alle denkbare 
kleuren. Killaars is gefascineerd door de 
relatie tussen mens en textiel, door de 
kracht van kleur en de verbondenheid 
van textiel met het dagelijks leven. Door 
de ongebruikelijke combinaties van 
kleur en materiaal herbront het werk de 
ruimte en de blik van de toeschouwer. De 
vertrouwde functie van dekens en tapijten 
in een huiselijke sfeer verandert in de 
museale context. Er ontstaat een tactiele 
barrière die we niet gewend zijn, waardoor 
de visuele benadering wordt opgeladen; als 
voelen met de ogen.

Fransje Killaars, Zonder titel, 2000, Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 

©  M HKA
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Almagul Menlibayeva (°1969) is geboren 
in Almaty (Kazachstan). Nu woont en 
werkt ze in Brussel.
Na haar kunstopleiding heeft Menlibayeva 
tentoongesteld met ‘Zelyonyi triugolok’ 
(Groene Driehoek), een groep van jonge 
kunstenaars in Almaty. In de jaren 
negentig zorgde de opkomende Kazachse 
kunstmarkt ervoor dat er redelijk veel 
vraag was naar haar schilderijen. Toch 
legde Menlibayeva zich in de eerste jaren 
van het nieuwe millennium meer toe 
op performance en video. Een vroeg 
voorbeeld daarvan is de actie Vechnaya 
nevesta (‘Eeuwige Bruid’, 2002), waarvoor 
ze rondzwierf in de straten en markten 
van Almaty in het lange, witte kleed 
(inclusief sluier) van een Sovjetbruid. 
Dat geeft blijk van haar grote interesse 
in vrouwelijke ervaring en de vraag naar 
geëmancipeerde moderniteit, waar de 
Sovjet-Unie ook voor stond, ondanks alle 
wreedheden en ongeregeldheden. 
Menlibayeva wordt wel eens ‘punk-
sjamaan’ genoemd. Haar recentere 
werken combineren inderdaad heel 
bewust exotische beelden met de laatste 
tendensen op vlak van digitale technologie 
en elektronische muziek. Haar strategie 
onderlijnt vele kloven en scheidingen die 
zichtbaar worden in Centraal-Azië (in 
haar geval Kazachstan), omdat de regio nu 
tegelijk ‘vooruit’ en ‘achteruit” beweegt: 
vooruit richting betere integratie in de 
wereldwijde politieke economie, doordat 
het land natuurlijke grondstoffen en 
militaire basissen levert aan zowel Rusland 
als de VS, maar ook achteruit richting 
parochiale en paternalistische traagheid 
in binnenlandse politiek, waar voormalige 
communistische leiders opnieuw aan 
de macht komen en zowel het volk als 
internationale leiders de loze belofte van 
‘stabiliteit’ willen laten geloven.

KUNSTWERK:

De film EXODUS van Almagul 
Menlibayeva werd gedraaid in Karaganda 
in het centrum van Kazachstan. Het toont 
een gemeenschap van nomaden, die zich 
na een samenkomst voorbereiden op hun 
vertrek. Deze activiteit wordt onderbroken 
door twee vrouwen die zich met besliste 
tred door de eenzame steppe bewegen. 
De film eindigt echter met een groot 
vertrek: een karavaan van mensen, auto’s, 
vrachtwagens en paarden begint langzaam 
naar de horizon te bewegen. Menlibayevas 
film toont het portret van een cultuur 
die heen en weer wordt geslingerd tussen 
oude tradities en een geglobaliseerde 
aanwezigheid. Op een melancholische 
en poëtische manier verbeeldt het de 
zoektocht naar een identiteit en het 
vertrek naar een onzekere toekomst.

Almagul Menlibayeva

Almagul Menlibayeva, Exodus, 2009, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2010
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Ria Pacquée (°1954) is sinds 1979 actief 
als kunstenares en brengt toevallige 
situaties en objecten uit de alledaagse 
wereld in beeld. De straat, de markt, 
kerkhoven en de woestijn vormen haar 
werkterrein. Aanvankelijk bestaat haar 
werk uit performances en bodyart. In 1981 
roept ze het personage ‘Madame’ in het 
leven, het personage wordt door haarzelf 
gespeeld. In foto’s van performances 
legt de kunstenares fragmenten uit het 
leven van ‘Madame’ bloot. Hoewel licht 
humoristisch spreken deze foto’s wel van 
een eindeloze eenzaamheid. 
Sinds 1992 doet Pacquée afstand van de 
performance en vat ze zelf post achter de 
camera. Vanaf dan volgen verschillende 
reeksen elkaar op. In haar street ramblings 
leiden voorwerpen en individuen een 
geïsoleerd bestaan, ze staan buiten de 
maatschappij. We krijgen letterlijk de 
achterkant te zien. 
Het latere werk van Pacquée wordt 
gekenmerkt door observatie, met sterke 
elementen uit visuele antropologie en 
politieke commentaar.

KUNSTWERK:

De video Inch’Allah draait rond de illusie 
van een objectieve realiteit. Onze perceptie 
van de werkelijkheid wordt vertekend door 
het standpunt dat we innemen, door de 
plaats waar we leven, de gebeurtenissen en 
beelden die we zien en horen, en het soort 
leven dat we leiden. Ria Pacquée wil de 
invloed duidelijk maken van dit subjectieve 
standpunt. Ze toont ons hoe afzonderlijke 
fragmenten en delen een geheel zin geven. 
Pacquée oppert de idee dat het leven niet 
noodzakelijk rond kennis en inzicht draait. 
Hoe mensen zich verhouden tot elkaar is 
veel essentiëler. Al het overige is slechts 
een manifestatie van het moment.

Ria Pacquée

Ria Pacquée, Inch’Allah, 2005, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Vanessa Van Obberghen (°1969) 
reflecteert aan de hand van verschillende 
media over vragen als beeldvorming, 
migratie en integratie. Haar werken 
thematiseren onder meer de plaats en de 
rol van het document en de misverstanden 
die ontstaan bij het vertalen ervan. Van 
Obberghen maakt zo de blikken en 
gezichtspunten zelf tot het onderwerp van 
haar observaties. Met haar werk creëert 
Van Obberghen zo ruimte en tijd voor de 
bezoeker om zijn of haar vooroordelen in 
vraag te stellen.

KUNSTWERK:
In haar onderzoek naar Cheikh Anta 
Diop, een van de vaders van het 
panafrikanisme, legt Vanessa Van 
Obberghen de nadruk op de verschillende 
rollen die hij vervulde: wetenschapper, 
filosoof, antropoloog, linguïst en 
politicus. Met het werk Tracing Cheikh 
Anta Diop vertaalt de kunstenares haar 
persoonlijke visie op deze documentaire 
geschiedenis naar een beeld. Geïnspireerd 
door de fascinatie van Cheikh Anta 
Diop voor genetica en DNA gebruikt ze 
een Aziatisch model om het stereotiepe 
denken over de postkoloniale geschiedenis 
van Afrika aan te kaarten.

Vanessa Van Obberghe

Vanessa Van Obberghen, Tracing Cheikh Anta Diop, 2014, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the Friends of the M HKA, 2014
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Loreta Visic (°1976) werd geboren 
in Kroatië, maar verhuisde als kind 
naar Nederland. Na haar studie aan 
de Academie voor Beeldende Kunsten 
Maastricht - ABK, behaalde ze haar MA 
van het Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten (HISK) in Antwerpen, België. 
Tijdens haar studie nam zij deel aan 
verschillende internationale ‘artist in 
residence’ programma’s. 
Visic werkt op subtiele wijze de balans en 
de band uit tussen het vertrouwde en het 
vreemde, het bekende en het onbekende. 
De ogenschijnlijk lieve en mooie sfeer 
van ‘huiselijkheid’ trekt de kijker in 
psychologische ruimtes van persoonlijke 
intimiteit, kwetsbaarheid en veiligheid. 
Maar de onschuldig ogende objecten 
van comfort en veiligheid leiden tot een 
dramatische spanning wanneer hun 
schijnbare rust onderbroken wordt door 
onze verstorende herkenning. Visic is een 
kunstenares met een sterke gevoeligheid 
en zelf-reflexieve benadering van de 
praktijk. 
Uitgangspunt voor haar artistiek oeuvre 
is het bewegen en veranderen van plaatsen 
waarin ze een reeks van gedachten 
over thuis, huiselijkheid en thuishoren 
onderzoekt en die ze verbindt aan 
onderwerpen zoals persoonlijke ruimte, 
intimiteit, veiligheid, religie en cultuur. 
Visic bevraagt deze kwesties in hun voor 
de hand liggende verschijningsvormen. 
Ze combineert zorgvuldig technieken en 
materialen om overtuigende maar tegelijk 
ook onrustige verhalen te creëren. Haar 
kunst is zeer plastisch, figuratief, zelfs 
scenografisch. 

KUNSTWERK:

Washuis is een installatie van een huis 
gemaakt in een ijzeren frame waaraan 
waslijnen hangen met mannen-, vrouwen- 
en kinderkleding. De installatie is volledig 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Als het mooi en rustig weer is, lijkt 
het huis sereen, veilig en gastvrij. Als 
er daarentegen veel wind is, klapperen 
de kleren en lijkt het huis vijandig of 
bedreigend. Op zulke momenten is de 
kijker in staat om de essentie van Loreta 
Visic’s kunstpraktijk volledig te ervaren.

Loreta Visic

Loreta Visic, Washuis, 2000, Collection M HKA, Antwerp

©  M HKA
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2. HET ZWAARD
& SEKSUEEL GEWELD
Locatie: De Halle

Campagnebeeld: Els Dietvorst

Els Dietvorst en Guillaume Bijl, 
Victoria Begalskaya, Louise Bourgeois, 
François Curlet, Susana Pilar Delahante Matienzo, 
Danny Devos, Lili Dujourie, Marlene Dumas, 
Wafae Ahalouch el Keriasti, N S Harsha,  
Nikita Kadan, Ivan Kožarić, Michèle Matyn, 
Maryam Najd, Bruce Nauman, Liza May Post, 
Artūras Raila, Koka Ramishvili, Hugo Roelandt, 
Olga Tobreluts, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Wout Vercammen en Barbara Visser

©  Peter De Jongh



6160 Els Dietvorst, Stigmata, 2018, Courtesy of the artist

Het lijkt duidelijk dat het geweld bij 
Dimpna in de staart van haar verhaal 
zit, in de onthoofdingen en het flikke-
rende zwaard. Maar eigenlijk, begrijpen 
we vandaag, zit het in de aanhef, als de 
koning zijn dochter wil dwingen met hem 
te trouwen.

Geweld is een kracht van meer dan 
geringe betekenis die doelbewust wordt 
uitgeoefend door een of meer personen 
op anderen, al dan niet met wapens 
of andere hulpmiddelen. Het betreft 
elke handeling waardoor opzettelijk en 
tegen de wil van de getroffene een mens 
lichamelijk of geestelijk wordt gepijnigd, 
verwond of gedood, of waardoor op een 
of andere wijze inbreuk wordt gedaan op 
de persoonlijke integriteit. Ook seksuele 
handelingen tegen de wil van betrok-
kene, zoals verkrachting, ongewenste 
fysieke handtastelijkheden of intimi-
datie, worden publiek steeds helderder 
als geweld beschouwd.

De Halle, het voormalig stadhuis, is 
de locatie van het thema ‘Geweld’. Els 
Dietvorst stelt in haar titelbeeld meteen 
het hoofdthema centraal vanuit het 
perspectief van wie het geweld wordt 
aangedaan. De werkelijkheid bedekt 
ons met stigmata, onze waarneming 
en communicatie ermee kwetst ons. 
De onmiddellijkheid van die ervaring 
is te zien bij Susana Pilar Delahante 
Matienzo, Els Dietvorst, Marlene Dumas, 
Wafae Ahalouch el Keriasti, Michèle 
Matyn, Liza May Post. Geen van hen zijn 
ze daarom slachtoffers. Ze veronder-
stellen en handelen. Dat is expliciet zo bij 
Vika Begalskaya, die met sekswerkers 
hun belevenissen in een poppenspel 
vertaalt, Louise Bourgeois die het 
geweld van Goliath terugkaatst, Lili 
Dujourie die zich van object tot subject 
omvormt, Maryam Najd die de porno-
grafische blik bevraagt, Hugo Roelandt 
die zichzelf transformeert eerder dan te 
ondergaan, Anne-Mie Van Kerckhoven 
die de verbrokkeling tot denken 
hersmeedt.

Ook het geweld dat maatschappe-
lijke systemen of individuen anderen 
aandoen wordt gethematiseerd. De 
Indische kunstenaar NS Harsha die 
de hedendaagse stedelijkheid letter-
lijk laat clashen met het platteland, de 
Georgische kunstenaar Koka Ramishvili 
documenteert de burgeroorlog vanuit 
zijn slaapkamerraam. Danny Devos 
probeert door te dringen tot de beweeg-
redenen van seriemoordenaars. Bij 
Guillaume Bijl, François Curlet, Nikita 
Kadan, Bruce Nauman, Artūras Raila, 
Olga Tobreluts, Wout Vercammen en 
Barbara Visser, raakt het geweld de 
kunstenaars en ons, en is het de omgang 
ermee die ons kan verder brengen. 

Geweld is intiem verbonden met macht 
die niet ethisch wordt ingezet. In het 
middeleeuwse recht is het de gedeelde 
eigendom van het slachtoffer en de 
dader, in essentie waren het de twee 
partijen die achteraf tot een vergelijk 
moesten komen over een misdaad. 
Sinds de verlichting heeft de staat het 
monopolie op geweld en maakt zij zich 
sterk de schuldigen te straffen. Maar 
eigenlijk blijft het een persoonlijke zaak, 
in eerste instantie altijd door iemand 
ondergaan, deel van een flow van 
menselijk handelen, die kan en moet 
worden gecounterd, zoals Ivan Kožarić 
doet als hij de energie van de kunst 
bevrijdt van de macht van zijn kader, 
simpelweg door te zagen.
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Els Dietvorst (°1964) is een sociaal 
bewogen kunstenares die haar beeldend 
werk inzet als middel om maatschappelijke 
betrokkenheid te creëren. Ze studeert af 
aan het Sint-Lucasinstituut in Antwerpen 
en behaalt een Master in Fine Art aan het 
Sint-Lucasinstituut in Brussel. Sinds 2010 
woont en werkt ze in Ierland. 

Hoe maatschappelijk georiënteerd ook, 
tegelijkertijd vindt Dietvorst hoogst 
persoonlijke uitdrukkingsvormen in de 
zeer uiteenlopende media die ze bespeelt, 
naast sculpturen en installaties ook 
het tekenen, schrijven en recent vooral 
het realiseren van video-installaties. 
Haar werk richt zich op de vele 
vormen van sociale communicatie en 
interpersoonlijke relaties en conflicten, 
wat zich uit in indrukwekkende sociaal-
artistieke projecten, zoals ‘De Terugkeer 
van de Zwaluwen’ in de Brusselse 
Anneessenswijk. Dietvorst heeft een 
specifieke aandacht voor de positie van 
de buitenstaander en richt haar blik − 
soms gespreid over meerdere jaren − op 
personen en gebeurtenissen die anders 
onopgemerkt zouden voorbijgaan. Ze 
verzamelt voortdurend dergelijke flarden 
en fragmenten en brengt ze samen in haar 
werken. Niet zozeer om op wantoestanden 
te wijzen, maar veeleer om voor zichzelf 
inzicht te krijgen, het overzicht te 
behouden en gebeurtenissen een plaats 
te geven. Haar samenvattingen van de 
realiteit vormen een visueel archief dat 
werkt als een spiegel en reflectiekamer. 

Ook met haar sculpturen − vervaardigd 
uit vergankelijke materialen zoals hout en 
leem − verwijst ze naar maatschappelijke 
situaties zoals oorlog, hongersnood en 
vluchtelingenproblematiek. Zo ontstaat 
bijvoorbeeld de reeks “Skulls”; schedels die 

verwijzen naar oorlogsgeweld maar ook de 
existentiële ervaring van het sterven die we 
allen delen. 

KUNSTWERKEN:

In reactie op de oorlogssituaties in 
ex-Joegoslavië, Darfoer, Irak ontstond de 
reeks Skulls. De eerste is een gigantische 
versie die Els Dietvorst – quasi symbolisch 
– maakte in haar loods in het hart van het 
militair domein van Maria Ter Heide. In 
die schedel kan je binnenstappen en kijken 
door de tanden, die de vorm van figuurtjes 
hebben. Deze Skull is gemaakt op basis 
van de ‘solitary confinement cages’ van 
Guantanamo. De kooi waarin Maquette: 
SKULL 3 staat doet dienst als duiventil. 
Rond de Skull plaatst Dietvorst bankjes 
waarop mensen kunnen ‘genieten’ van de 
gevangenschap.

Stigmata.
Ik bedenk me dat geweld geen 
gezicht heeft.
Het gezicht heeft al zijn 
herkenbaarheid verloren.
Het is onherkenbaar geworden 
door menselijke barbaarsheid.
Wanneer ik probeer het gezicht 
van geweld te tekenen.
kom ik uit op witte, uitgevaagde gaten.
zoals stigmata, die we moeten 
koesteren en betasten
in de hoop dat ze ons vrij-ge-leiden.
ED 2018.

Els Dietvorst

Els Dietvorst, Maquette: Skull 3, 2010, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2009

©  Jürgen Addiers
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De Antwerpse beeldende kunstenaar 
Guillaume Bijl (°1946) volgde een 
theateropleiding en was aanvankelijk 
werkzaam als decorbouwer en -schilder. 
Vanaf het midden van de jaren zeventig 
begint hij conceptuele ensceneringen te 
maken en de theatrale tragiek van het 
dagelijkse leven te transformeren tot 
museale installaties. 

Met quasi-geloofwaardige verkoopstanden 
voor matrassen, lampenkappen of 
toiletpotten reconstrueert Guillaume 
Bijl de banale verleidelijkheid van het 
uitstalraam als een museale installatie. 
Hetzelfde doet hij met de steriele leegheid 
van een autorijschool, de lachwekkende 
protserigheid van een hondenkapsalon 
of het pijnlijke namaakgehalte van een 
televisiestudio waar kartonnen geluk 
gewonnen kan worden. De kunstenaar 
put inspiratie uit de alledaagse realiteit die 
hem omringt om de grenzen te verkennen 
tussen kunst en maatschappelijke 
werkelijkheid. Tegelijk daagt hij het 
kritisch oordeelsvermogen van de 
toeschouwer uit, die zich te makkelijk 
laat verleiden door de oogstrelende 
banaliteit van de commerciële 
consumptiemaatschappij. Schone schijn en 
uiterlijk vertoon hebben de werkelijkheid 
zo ver verdrongen, dat de vraag naar 
waarachtigheid zelfs niet meer gesteld 
wordt. 

Naast deze conceptuele installaties maakt 
Bijl ook fotografische reconstructies van 
de werkelijkheid, zoals zijn fotopresentatie 
265 Belangrijke en minder Belangrijke 
foto’s uit de 2e helft van de 20ste eeuw, op 
basis van gevonden foto’s uit goedkope 
ontwikkellabo’s. De kunstenaar 
communiceert met de werkelijkheid door 
een schijnwerkelijkheid na te bouwen als 
kunst.

KUNSTWERK:

De Behandelingen van Guillaume Bijl zijn 
doelgerichte en uitgewerkte scripts in 
woord en beeld. Ze liggen ook aan de basis 
voor Bijls latere ‘transformatie-installaties’. 
Voor de Behandelingen ontwerpt Bijl 
een aantal concrete en gedetailleerde 
ervaringsparcours die de bezoeker 
doorheen de verschillende stadia van een 
cruciaal (maar banaal) gebeuren leiden.  
Zo zijn er de behandelingen Kerk, 
Onderwijs, Leger, Reizen, Bouwen, 
Arrivisme, Seks, 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.

Guillaume Bijl

Guillaume Bijl, Behandelingen, 1975-1979, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Victoria Begalskaya
Teresa Creative Union of Artists en sekswerkers (Sint-Petersburg, Moskou)

Victoria Begalskaya (°1965) is afkomstig 
uit Dnepropetrovsk in Oekraïne waar 
ze afstudeert aan de Academie voor 
Kunst en Design in Kharkov. Inmiddels 
werkt ze vanuit Moskou als schilder en 
videokunstenares. 

In haar films parodieert ze herkenbare 
situaties uit het dagelijks leven in Rusland 
en Oekraïne, zoals militaire parades, 
waaraan ze met afwijkende muziek en dito 
mimiek een ironische dimensie geeft. Met 
haar spottend-folkloristische montages 
geeft ze de toeschouwer een genadeloos 
zicht op de sociale realiteit in het post-
Sovjet tijdperk. 

In 2014 zet ze een gezamenlijk project 
met op met Aleksandr Vilkin, Marina 
Denisova, Sergey Potapov, Karina 
Katwoman Dulina en Baretta, (Teresa 
Creative Union of Sex-Workers and 
Artists) straatprostituees uit Leningrad, 
waarmee ze de ‘creatieve vakbond van 
sekswerkers en kunstenaars’ vormt. 
Samen ontwikkelen ze een poppentheater 
met kartonnen figuren, schilderijen en 
objecten, waarin de ervaringen tussen 
de sekswerkers en hun cliënten op scène 
worden gezet, vormgeving waardoor 
de tragiek van het thema steeds tussen 
moraliteit en vrolijke losbandigheid 
balanceert. De melancholie die erin 
vervat zit maakt de harde realiteit bijna 
aanvaardbaar. De video is geen activistisch 
protest tegen de mannelijke dominantie, 
maar veeleer een “ernstige” parodie die 
gezien kan worden als een kritiek op deze 
kritiek. De video getuigt van lef en van 
trots, en toont aan dat de opgevoerde 
prostituees de controle over hun bestaan 
duidelijk niet verloren zijn.

KUNSTWERK:

Aphrodite’s Girdle werd gemaakt door 
Teresa, een creatieve vakbond van 
sekswerkers en kunstenaars, met naast 
de kunstenares Vika Begalskaya de 
sekswerkers Aleksandr Vilkin, Marina 
Denisova, Sergey Potapov, Karina 
Katwoman Dulina en Baretta, wat 
aan de harde visie tegelijkertijd een 
melancholische en ironische twist geeft. 
De video van Begalskaya moet geplaatst 
worden binnen de context van activistische 
post-feministische werken. Het is geen 
kritiek op de mannelijke dominantie 
maar een kritiek op deze kritiek. De 
poppenkastachtige scenes met kartonnen 
figuren, schilderijen en andere objecten 
maken duidelijk dat deze vrouwen trots 
zijn en de controle over hun bestaan niet 
zijn verloren.

Victoria Begalskaya (Teresa Creative Union of Artists en sekswerkers (Sint-Petersburg, Moskou)), Aphrodite’s Girdle, 2014
Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artists, 2016
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Louise Bourgeois

De Frans-Amerikaanse beeldend 
kunstenares Louise Bourgeois (1911-
2010) bouwt vanaf halfweg de jaren dertig 
een oeuvre uit dat pas in de jaren tachtig 
bij een breed internationaal publiek erkend 
en gewaardeerd raakt. 

In het verlengde hiervan geldt ze als een 
boegbeeld van het feminisme – echter 
grotendeels ongewild. Die status overkomt 
haar omdat ze zich als kunstenares 
laat zien als een krachtige vrouwelijke 
persoonlijkheid die de moed heeft om 
niet de wereld of de anderen te willen 
veranderen, maar op zoek te gaan naar het 
vrouwelijke individu in zichzelf, om zo tot 
een existentieel besef van haar ware “ik” 
te komen. Deze introspectieve zoektocht 
drukt ze uit in haar beeldend werk 
− schilderijen, sculpturen, tekeningen − 
waarmee ze lang een ‘artist’s artist’ blijft, 
een door andere kunstenaars gewaardeerd 
kunstenaar die in het publieke beeld van 
kunst een outsider blijft. 

In een symbolische beeldtaal richt ze zich 
op thema’s als angst, verdriet, verlangen, 
vervreemding, opdringerige seksualiteit, 
onderdrukking en verlatenheid. Het zijn 
beladen begrippen die haar persoonlijke 
strijd bepalen, en waaraan steeds meer 
maatschappelijk gewicht wordt toegekend. 

De kunstenares beweegt zich in de 
artistieke kringen met André Breton en 
Marcel Duchamp, ze geeft les aan de 
School of Visual Arts in New York, en 
richt zich met haar werk meer en meer op 
sculpturen en beeldhouwwerk. In 1992 
wordt ze gevraagd om het Amerikaanse 
paviljoen vorm te geven op de biënnale 
van Venetië en neemt ze deel aan 
documenta 9 in Kassel. Hoewel we in 
haar tekeningen en abstracte sculpturen 

weerkerende interpretaties zien van 
handen, bustes, fallussen en gezichten, zijn 
haar bronzen sculpturen van monumentale 
hoogpotige spinnen allicht de meest tot 
de verbeelding sprekende beelden uit haar 
rijke oeuvre.  

Louise Bourgeois, Louise, Ilse et Bart, 1994, Private collection, Antwerp

©  M HKA



7170 Louise Bourgeois, David & Goliath, 1992, Private collection, Antwerp
©  M HKA
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François Curlet

François Curlet (°1967) werd in Parijs 
geboren en woont afwisselend in Parijs, 
Brussel en het Franse dorpje Piacé. 
Sinds de late jaren tachtig heeft hij een 
oeuvre ontwikkeld met sculpturaal en 
grafisch werk dat gecentreerd is rond 
een hedendaagse notie van ‘ding-zijn’: 
de commerciële wereld van goederen 
en merken, die hij steeds opnieuw 
deconstrueert en reconstrueert. 

Zijn interessegebieden zijn breed, 
eclectisch en onvoorspelbaar. Dit 
plaatst hem in de traditie van Fluxus, 
net zoals sommige van zijn artistieke 
basishoudingen dat doen: zijn gebruik 
van omkering, zijn zelfspot, zijn pogingen 
om het werk voor een groot publiek 
toegankelijk te maken en zijn kritiek op 
‘professionaliteit’ in de hedendaagse kunst. 
Het mag daarom geen verrassing heten 
dat Curlet zelf een groot bewonderaar is 
van Robert Filliou, één van de leidende 
figuren binnen Fluxus.

Curlet verandert de schaal van alledaagse 
voorwerpen vaak door ze kleiner of groter 
te maken dan ze waren, of hij verdoezelt 
hun functie door ze bij elkaar te zetten 
en zo onherkenbare, nieuwe objecten te 
vormen. Toch blijft hij interesse hebben 
in de economie en de economische 
waarde van deze objecten, een feit 
dat misschien wel bijdraagt aan zijn 
gehechtheid aan de kunst van het multiple. 
Het ‘democratische’ potentieel van 
(mechanisch) gereproduceerde kunst is in 
zijn artistieke praktijk een constructieve 
bezorgdheid.

De objecten en beelden van Curlet 
brengen betekenisverschuivingen teweeg 
door onverwachte ontmoetingen tussen 
vormen uit te lokken, ontmoetingen die 

‘verkeerde’ associaties oproepen. Ondanks 
hun opzettelijk duidelijke absurditeit 
en tongue in cheek humor, worden zijn 
werken hedendaagse allegorieën.

KUNSTWERK:

In 2010 bezocht François Curlet het 
zopas door de politie voor verkoop 
vrijgegeven huis van dominee Andras 
Pandy in Brussel, een ‘psychologische 
Bermudadriehoek’ waar deze 
seriemoordenaar zes mensen vermoordde 
en hun lichamen nadien in zuur oploste. 
De kunstenaar kwam terug van zijn 
gruwelreis met een aantal relikwieën, 
van het gordijntje van het raampje aan 
de voordeur tot balusters van een rare 
balustrade die ergens in de hoogte was 
blijven hangen, voorwerpen die nog 
steeds de sluier van die dramatische 
gebeurtenissen in zich dragen. De 
voorwerpen werden verwerkt tot 
een nieuwe verbeelding, de balusters 
bijvoorbeeld tot open vogelvoederhuisjes, 
ze laten de kijker nadenken over de 
inherente kracht van dingen en hoe deze 
het kwade kunnen overdragen.

François Curlet, Chanter l’enfer, 2010, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Susana Pilar Delahante Matienzo

De Cubaanse kunstenares Susana Pilar 
Delahante Matienzo (°1984) woont 
en werkt afwisselend in Havana, waar 
ze afstudeert aan de Escuela de Artes 
Plásticas San Alejandro en de Universidad 
de las Artes, en in Karlsruhe in Duitsland, 
waar ze in 2013 een postuniversitaire 
opleiding volgt aan de Staatliche 
Hochschule für Gestaltung.

De kern van haar oeuvre draait om 
de sociale obstakels en psychologische 
bedreigingen waar individuen − meestal 
vrouwen − mee te maken krijgen wanneer 
ze zich op onbekend en dus onveilig 
terrein bevinden - al dan niet gedwongen. 
Voor de verbeelding daarvan put ze uit 
het visuele referentiekader van de Santeria, 
de afro-Cubaanse traditie. Ze werkt 
voornamelijk met fotografie en video-
installaties om krachtige, storend visuele 
beelden te produceren die zich steeds op 
de rand van de morele aanvaardbaarheid 
bevinden. Haar onverschrokken 
benadering van bedreigende situaties 
maakt haar werk, waarin ze vaak zelf 
als slachtoffer aanwezig is, bijzonder 
intrigerend. 

De kunstenares schrikt er niet voor terug 
om haar eigen lichaam beproevingen op 
te leggen. Zo besluit ze zich in 2007 te 
laten bevruchten door een anonieme 
donor om de cyclus van leven en dood − 
die intrinsiek vervat zit in elke zaadcel − 
te ervaren als een wetenschappelijk 
artistiek proces. Na 48 dagen eindigt 
het gebeuren − dat ze Het schandaal 
van het Reële noemt − met een spontane 
abortus. Het project resulteert in 
een documentair ensemble dat alle 
wetenschappelijke feiten, foto’s en 
onderzoeken bevat omtrent een 
persoonlijk traumatisch verlopen 
experiment. 

Voor de kunstenares in Susana Pilar 
Delahante Matienzo is geen enkel 
onderwerp taboe. Ze kijkt de obstakels 
van het leven staalhard aan en maakt er 
beklijvende beelden van.

KUNSTWERK:

Fotografie is een plek waar leven en 
dood samenkomen in een beeld. Met de 
compositie Pase. Acceso ilimitado (Come 
in, unlimited access) daagt Susana Pilar 
Delahante Matienzo de kijker uit om 
binnen te treden in een wereld van gevaar 
en geweld. Ze projecteert zelfportretten 
van pijn en lijden als virtuele tattoos op 
het lichaam. Haar werk is een vitaal teken 
van weerstand en verzet, maar ook een 
aanhoudende aanklacht.

Susana Pilar Delahante Matienzo, Pase. Acceso ilimitado, 2003, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Danny Devos

Danny Devos (°1959) woont in 
Antwerpen maar werkt wereldwijd. Sinds 
1979 heeft hij 160 performances volbracht 
in meer dan 40 steden in 12 landen. 
Hij is bijna 40 jaar actief als performer, 
geluidskunstenaar en artistiek “moord”-
onderzoeker, en blijft daarnaast bewust 
een kritische stem binnen en tegenover de 
kunstscène. 

Het is een verdienste van de kunstenaar 
Danny Devos dat hij zich, naast en los 
van zijn eigen onderzoek, ook steeds 
gericht heeft op het onderzoek naar de 
werkelijke maatschappelijke positie van 
de kunstenaar. Het leidt in 2003 tot de 
officiële erkenning van een sociaal statuut 
voor de kunstenaar. Daarnaast is hij 
actief binnen het kunstenaarscollectief 
Club Moral − samen met de kunstenares 
Anne-Mie Van Kerckhoven − en voert 
hij lange-termijnprojecten uit rond de 
artistieke nalatenschap van kunstenaars als 
Gordon Matta-Clark en James Lee Byars.

Sinds de jaren tachtig combineert hij zijn 
lijflijke performances met industrial noise, 
en werkt hij tegelijk aan een verregaand 
psychologisch onderzoek naar de 
motieven en drijfveren van moordenaars. 
Sinds 1987 correspondeert hij met 
veroordeelde seriemoordenaars als Freddy 
Horion en Michel Bellen in België, 
en John Wayne Gacy in de Verenigde 
Staten. Sindsdien maakt hij objecten 
en installaties die verwijzen naar hun 
macabere daden, maakt hij liggende 
naaktfoto’s van zichzelf op de plaats van 
het delict, of voert hij er − al dan niet 
met publiek erbij − een performance 
uit met angstaanjagende muziek. Als 
artistiek geheel verwijzen het verzamelde 
beeldmateriaal en de ingelijste brieven 
steeds naar de plek waar de slachtoffers 
vermoord werden of de context 
waarbinnen de dader te werk ging. 

KUNSTWERK:
 
Danny Devos houdt sinds het midden 
van de jaren tachtig correspondentie 
met veroordeelde seriemoordenaars om 
te achterhalen wat hun beweegredenen 
zijn. Vanaf 1987 maakt hij objecten en 
installaties die verwijzen naar bekende 
moordenaars en hun daden. Het 
Jockelproject is een sleutelwerk omdat hier 
verschillende facetten van de praktijk van 
Devos samenkomen. De ingelijste brieven 
verwijzen naar zijn correspondentie. De 
vier performances op de plek waar vier 
slachtoffers vermoord werden, verbinden 
zijn body art en performances met het 
project. De objecten verwijzen naar zijn 
sculpturen en installaties.

Danny Devos, Jockel - Bibliographie, 1993, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Lili Dujourie

Lili Dujourie (° 1941) studeert 
schilderkunst en beeldhouwen aan de 
Académie Royale des Beaux-Arts in 
Brussel, maar behaalt geen diploma. 
Sinds de late jaren zestig is Dujourie 
zowel een solitaire als centrale figuur in 
de Belgische kunst. Haar werk is rijk aan 
variatie – aan materialen en technieken, 
aan verwijzingen naar verschillende 
periodes in de kunstgeschiedenis – maar 
ook opmerkelijk consistent in de nadruk 
dat het legt op de emotionele en cerebrale 
precisie die eigen is aan beeldende kunst.

In de jaren zestig en vroege jaren zeventig 
is het werk van Dujourie vooral geënt 
op hedendaagse Amerikaanse (abstracte, 
minimal, conceptuele) kunst, op dat 
moment de dominante kracht in de 
kunstwereld, en vormt het een kritische 
reflectie daarop. 

De 17 video’s die Dujourie in de periode 
tussen 1972 en 1981 maakt, vormen een 
ander sleutelmoment in haar oeuvre. 
De reeks begint met de vijf versies van 
Hommage à… uit 1972 waarmee Dujourie 
zich opwerpt als voorstander van zowel 
een feministische vraagstelling, als een 
vrouwelijke esthetiek. In de jaren zeventig 
werkt ze ook met collages: soms gebruikte 
ze afbeeldingen uit tijdschriften, soms 
gescheurde stukjes gekleurd papier.

Vanaf de vroege jaren tachtig werkt 
Dujourie met een opeenvolging van 
verschillende en soms erg veeleisende 
materialen: fluweel, marmer, lood, 
gips, keramiek, staal, papier-maché, 
enz. De Vlaamse Primitieven van de 
vijftiende eeuw en de barokke schilders 
uit de zeventiende eeuw vormden een 
belangrijke inspiratiebron voor haar 
‘muursculpturen’, zorgvuldig opgebouwde 
cascades van fluwelen gordijnen in felle 
kleuren.

KUNSTWERK:

Hommage à …III (uit een reeks van 5 
Hommages uit 1972) is een van de eerste 
videowerken van Lili Dujourie. Het 
situeert zich binnen het experimentele 
stadium van de videokunst, als de 
video-opnametechnologie nog in haar 
kinderschoenen staat. Het werk wordt 
opgenomen in real time, zonder montage. 
Het toont een ruimte die zich ontvouwt in 
de tijd én een personage dat in die ruimte 
vastzit. Sensualiteit, het verstrijken van 
de tijd en verveling gaan hand in hand. In 
deze video is het model – Dujourie zelf – 
niet enkel het object van het werk maar 
ook subject; zowel de kunstenares als de 
kijker, want Dujourie monitort letterlijk 
zichzelf tijdens het proces.

Lili Dujourie, Hommage à … III, 1972 , Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Marlene Dumas

‘I am an artist who uses second-hand images 
and first-hand emotions’. - Marlene Dumas, 
1989

Marlene Dumas (°1953) groeit op onder 
het apartheidsregime in Zuid-Afrika, 
wat een grote invloed op haar kritisch 
denken blijft hebben. Ze begint met 
schilderen aan de academie van Kaapstad 
en haar figuratieve, donkere en zorgelijke 
werken uit die tijd zijn doortrokken 
van een broeierige onrust. De censuur 
weegt echter en in 1976 verhuist zij naar 
Amsterdam, waar zij nog altijd woont. 

Aanvankelijk maakt ze vooral werken 
op papier, grote tekeningen in potlood, 
inkt of krijt, meestal voorzien van 
teksten, soms van knipsels uit kranten 
en tijdschriften. Het papier is beplakt, 
gescheurd, gevlekt en bekrast. Dumas 
laat gebeurtenissen uit haar eigen leven 
samenkomen met verhalen en beelden 
uit films en boeken, maar altijd blijft de 
mogelijkheid tot interpretatie door de 
toeschouwer. 

De rol van de vrouw is een belangrijk 
uitgangspunt in haar werk, van het 
vrouwelijk naakt dat zijn betekenis is 
kwijtgeraakt tot de naakte vrouw die 
haar zinnen verliest. Ze schildert veel 
portretten in soms zachte kleuren maar 
met keiharde waarheden. Een portret van 
een kind, geen lachende, bolle gezichtje, 
maar een ouwelijk kind met harde blik 
dat al op de hoogte is van zijn verdere 
leven. Allerhande gezichten bevolken haar 
doeken, van geesteszieken tot vrouwelijke 
idolen. 

Dumas zoekt de specifieke persoon 
in plaats van het algemene, een 
tijdsgebonden mens in plaats van 
een symbool. Haar schilderijen gaan 
bewust om met de eigenschappen van 
het fotografische bronnenmateriaal 
zoals frontaliteit, verlies aan detail, 
overbelichting, gebrek aan scherpte in  
de diepte en vertekeningen 
in proporties.

KUNSTWERK:

Het vrouwelijk naakt, één van de meest 
eerbiedwaardige, canonieke thema’s uit die 
schilderkunstige traditie, staat ook hier 
centraal. De vijf aquarellen uit de MD–Pin 
Up Series: Blind Joy, Indian Summer, Mis-
Cast, Sailor’s Dream en Slight Delight lijken 
op het eerste zicht de bittere bijklank te 
ontberen die veel van Marlene Dumas 
olieverfschilderijen ten dele karakteriseren, 
en staan, ogenschijnlijk althans, meer 
in het teken van plezier en genot. De 
beelden zijn gebaseerd op polaroids die 
Dumas maakte in de stripclub Casa Rosso 
in Amsterdam, en op foto’s uit diverse 
pornografische magazines.

Marlene Dumas, Blind Joy, 1996, Collection M HKA, Antwerp

©  Syb’l. S. - Pictures
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Wafae Ahalouch el Keriasti 

Wafae Ahalouch el Keriasti (°1978) 
wordt geboren in Tanger, Marokko, maar 
woont en werkt in Amsterdam. Met haar 
werk probeert ze naar eigen zeggen “op 
een onschuldige manier serieuze zaken aan de 
kaak te stellen op het gebied van religie, gezin 
en maatschappij”. Dit engagement reikt 
verder dan louter een artistieke praktijk. 
In de toekomst wil ze in Marokko een 
school voor kunstonderwijs oprichten, 
specifiek voor vrouwen. 

Het feit dat ze zelf niet in haar 
geboorteland is opgegroeid, maakt dat 
ze haar maatschappelijk-religieuze visie 
kan uitdrukken in een niet-Marokkaanse 
beeldtaal. In haar tekeningen, 
muurschilderingen en installaties toont ze 
haar persoonlijke blik op de steeds meer 
vervreemdende wereld. Haar werken zijn 
veelal opgezet in vloeiende, zwarte lijnen 
en doen denken aan de zwart-wit prenten 
uit kleurboeken. Haar sprookjesachtige 
handschrift laat ze echter samengaan 
met beelden die afkomstig zijn uit een 
harde realiteit. Ahalouch eigent zich 
het beeldmateriaal uit de media toe 
en reageert daarmee op de dagelijkse 
ontwikkelingen om ons heen. Door zoveel 
mogelijk details achterwege te laten, 
reduceert ze haar werk tot de essentie. 
De manier waarop ze haar abstracties 
uitpuurt in zwart-witmotieven getuigt 
van een grote grafische beheersing, 
die ze hand in hand laat gaan met een 
psychologische beheersing van de inhoud 
van haar werk. Zo hanteert ze de wereld 
van het circus als alomvattende metafoor 
voor de complexiteit van het dagelijks 
leven. 

Alles wat op de bühne gebeurt is een 
uitvergroting van het waarden- 
en normenpatroon van de samenleving. 
De grote gevoelens die El Kerasti subtiel 
uitdrukt bespelen het brede palet van het 
gehele mens-zijn: liefde, verraad, trouw, 
verdriet, verleiding en verbinding.

KUNSTWERK:

De verstilde tekeningen en schilderijen 
van Wafae Ahalouch El Kerasti tonen ons 
vaak een onthutsende kant van de realiteit. 
Door zoveel mogelijk details achterwege 
te laten, reduceert ze haar werk tot de 
essentie. De beelden zijn zowel fictief als 
realistisch, met een laagje humor dat het 
immer verborgen geweld draagbaar maakt. 
Zo drukt de kunstenares haar eigen 
beleving van de dubbele bodem van het 
alledaagse bestaan uit: niets is wat het in 
eerste instantie lijkt te zijn.

Wafae Ahalouch el Keriasti, Some Like It Not, 2003, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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N S Harsha

N S Harsha (°1969) is geboren in Mysore, 
in de deelstaat Karnataka in India, waar 
hij tot op heden woont. Harsha volgt een 
opleiding schilder in zijn thuisstad, en 
studeert daarna verder aan de Faculteit 
voor Schone Kunsten aan de Maharaja 
Sayajirao Universiteit in Baroda, het 
huidige Vadodara, in de deelstaat Gujarat.

Op internationaal vlak hoort hij bij de 
bekendste Indische schilders van zijn 
generatie. Zijn beeldtaal wordt beïnvloed 
door historische miniatuurschilderijen, 
door de zogenaamde Company Paintings 
uit de achttiende en negentiende eeuw 
(schilderijen gemaakt door Indiërs voor 
de Britten, die beelden wilden van ‘het 
leven van de inboorlingen’) en door strips 
en didactische illustraties voor kinderen. 
Hij heeft vaak met schoolkinderen 
samengewerkt aan acties en installaties.

De schilderijen van Harsha worden vaak 
bevolkt door allerlei kleine figuren, die elk 
een stukje verhaal toevoegen aan het vlak, 
dat niettemin één visueel geheel vormt. Je 
voelt deze methode ook in zijn installaties, 
die tekeningen en schilderijen bevatten, 
net als gebeeldhouwde elementen en 
gevonden voorwerpen.  

KUNSTWERK:

Door de urgentie van de situatie maakt 
N S Harsha een aantal werken die de 
confrontatie tussen platteland en stad 
verbeelden. De werken zijn de uitkomst 
van een reflectie over de liberalisering van 
de landbouwsector in India en de verkoop 
van genetisch aangepast zaaigoed. Dit 
leidde tot schuldenspiralen en zelfs tot 
massale zelfmoorden bij de boeren.

N S Harsha, Orgasm, 2007, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Nikita Kadan

Nikita Kadan (°1982) is een Oekraïens 
beeldend kunstenaar die in zijn 
geboortestad Kiev door de hectische 
politieke werkelijkheid geconfronteerd 
wordt met de onvermijdelijkheid van een 
maatschappelijk-politieke perspectief als 
kunstenaar. Hij verbindt een bijzondere 
picturale capaciteit met reflecties over 
de bewogen en vooral gewelddadige 
geschiedenis van zijn volk, zijn land, 
en bij uitbreiding de hele voormalige 
Sovjet-Unie.

Kadan, die monumentale schilderkunst 
studeert aan de National Academy 
of Fine Art in Kiev, werkt graag 
grensoverschrijdend en interdisciplinair. 
Hij tekent, schildert en maakt installaties 
− vaak in samenwerking met architecten, 
mensenrechtenactivisten en sociologen, 
initieel met de kunstenaarsgroep R.E.P. 
− altijd met zijn blik op de duistere kant 
van het verleden en de omgang daarmee 
in het heden. Hoewel er vaak geen 
spatje bloed te bespeuren valt, brengt 
hij diverse vormen van onderdrukking, 
foltering en andere uitwassen van 
misplaats patriottisme haarscherp in 
beeld. Telkens bevraagt hij de mate waarin 
gebeurtenissen, in al hun complexiteit, 
zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Om de gruwel uit het verleden weer te 
geven baseert de kunstenaar zich niet 
alleen op historische afbeeldingen, 
medische handboeken en foto’s − die 
hij vaak integreert in installaties, 
overschildert of herschildert −, hij put 
ook uit beelden uit de dagelijks realiteit. 
Daardoor krijgt zijn vraagstelling een 
brede maatschappelijke betekenis. 
Ondanks deze matschappelijk-politieke 
drijfveer is Kadan fundamenteel een 
estheet in de klassieke betekenis van het 

woord. Uit zijn tekeningen spreekt ook 
een fascinatie voor menselijke gedaantes 
op zich, ook als ze worden opgevoerd in de 
context van verminking, foltering, pijn en 
sadisme.

Kadan wil aantonen dat de gruwel uit het 
verleden nog steeds zichtbaar − en voelbaar 
− aanwezig is in het leven van vandaag. 
Hij toont niet alleen hoezeer hij zelf 
worstelt met cultuur, afkomst en 
patriottisme, maar vooral hoe de nefaste 
gevolgen van het misbruik ervan nog 
steeds het leven bepalen.

KUNSTWERK:

The Chronicle is een reeks aquarellen met 
slachtoffers van martelingen, pogroms 
en slachtpartijen door diverse partijen 
op diverse partijen in het grensgebied 
tussen Polen en Oekraïne in de periode 
rond de Tweede Wereldoorlog. De 
reeks verwijst naar het al lang bestaande 
fenomeen van fotografische manipulatie: 
foto’s worden verspreid met titels die 
de afkomst van beulen en slachtoffers 
wijzigen. Dezelfde beelden worden 
voor tegengestelde verhalen ingezet. 
De strijd om het geheugen mondt uit in 
een competitie om een geïdeologiseerde 
versie van het geheugen te creëren. Nikita 
Kadan suggereert dat de geschiedenis 
altijd − zonder enige uitzondering − 
rechtstreeks bekeken moet worden, in zijn 
onmiddellijkheid en daarmee zijn hele, 
moeilijk aanvaardbare complexiteit. 

Nikita Kadan, The Chronicle, 2016, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Ivan Kožarić

Ivan Kožaric (°1921) is geboren in 
Petrinja (Kroatië). Hij woont in Zagreb. 
In 1947 behaalde hij zijn diploma aan de 
Academie van Schone Kunsten in Zagreb, 
en eind jaren vijftig krijgt hij een beurs in 
Parijs, waardoor hij enkele maanden naar 
daar verhuist. 

In Parijs leert hij de hedendaagse 
Europese kunst kennen. Als hij terugkeert 
naar Zagreb, wordt hij − als enige 
beeldhouwer − lid van de legendarische 
Kroatische avant-garde kunstgroep 
Gorgona. Kožaric is misschien vooral 
bekend als een moderne beeldhouwer die 
vorm en verhaal op een idiosyncratische 
manier benadert. Daarnaast gebruikt hij 
uiteenlopende media, zoals assemblages, 
proclamaties, foto’s, schilderijen en 
installaties. Zijn oeuvre is dus in geen 
enkele precieze categorie te plaatsen. 

Kožaric’s fundamentele bijdrage aan de 
socialistische, naoorlogse Joegoslavische 
avant-garde wordt toepasselijk gevierd 
door zijn aanwezigheid op Documenta 
XI in 2002, wat hem bij een breder, 
internationaal publiek introduceert. Hij 
stuurt quasi zijn hele oeuvre, met 897 
beeldhouwwerken, 61 schilderijen, 373 
publicaties, 10 foto’s en 5297 tekeningen, 
waarmee hij niet enkel de conventie 
van een retrospectieve tentoonstelling 
uitdaagt, maar ook iedere notie van 
kunst als een statisch gegeven dat netjes 
geclassificeerd kan worden. 

Volgens Kožaric groeit kunst net 
zoals mensen: kunst leeft en moet 
voortdurend evolueren. Hij combineert 
existentialistische inzichten met 
de formele grammatica van het 
constructivisme. Elk nieuw werk stelt 
fundamentele principes van de moderne 
beeldhouwerstraditie in vraag. 

KUNSTWERKEN:

Bij Found Sculpture maakt Ivan Kožaric 
gebruik van houten wegversperringen 
(paarden). Deze ‘ready-mades’ krijgen door 
het gebruik van onbewuste associaties een 
nieuw invulling. Al van bij het concept 
veranderen de objecten in paarden die zijn 
verwikkeld in een paringsdans. Volgens de 
kunstenaar komt de kracht en de energie 
van het kunstwerk tot uiting door het 
intuïtieve en constructieve element dat 
vanaf dan in het kunstwerk verborgen zit.

Dit werk is onderdeel van I’m Feeling Like 
the Belly of a Lion That Has Eaten Too Much. 
Een gestileerd beeld van een leeuw dat 
ook als houder kan dienen (letterlijk een 
gouden schaal) voor andere werken en 
multipels van Kožaric – of, waarom niet, 
de inhoud van de hele wereld?

`

`

`

`

Ivan Kožarić, Found Sculpture, 2009, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2009`

©  Jürgen Addiers
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Michèle Matyn

Michèle Matyn (°1978) heeft een 
veelzijdige praktijk ontwikkeld die 
fotografie, sculptuur, installatie en 
performance omvat. Haar werk is een 
reflectie op de wijzen waarop culturele 
constructies als folklore, mythen en 
rituelen in diverse samenlevingen tot 
stand komen, met name via de perceptie 
van de natuur en de interactie ermee. 

De kunstenares vertrekt vanuit de 
overtuiging dat alles wat ons omgeeft 
min of meer bezield is. Ze zoekt niet 
specifiek naar hogere spirituele krachten, 
maar toont wel aan dat de menselijke 
ziel gevoelig en ontvankelijk is voor 
impressies, stemmingen of ervaringen 
die niet rationeel geduid kunnen worden, 
maar wel rechtstreeks verbonden zijn met 
de ziel van de natuur. 

Het beeldend werk van Matyn vat vaak 
aan met een reis naar onbekende visuele 
locaties die weinig tekenen vertonen 
van menselijk ingrijpen. Zo stoot ze op 
de soorten plaatsen en situaties die als 
inspiratie zouden kunnen fungeren voor 
volksgeloof, vaak ontstaan uit een drang 
het onverklaarbare te verklaren. Matyn 
gaat op zoek naar de menselijke omgang 
met het landschap en probeert vanuit 
een eigen blik deel te nemen aan de 
rituelen die daarbij horen. Ze eigent zich 
de rituelen toe door op een lichamelijke 
manier pure materialen te manipuleren en 
te herwerken en opnieuw op te voeren in 
eigen riten. Haar werken bevinden zich 
op het spanningsveld tussen menselijke 
waarneming en het bovennatuurlijke. 

KUNSTWERK:

Op deze vroege foto toont Michèle Matyn 
een inkijk – eigenlijk een reflectie – op 
de fysieke collectibles die haar innerlijke 
wereld bevolken. Michèle Matyn, Home Town Story, 2005, Collection M HKA, Antwerp
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Maryam Najd

Maryam Najd (°1969) is afkomstig uit 
Teheran maar woont en werkt al vele jaren 
in Antwerpen. Ze werkt zowel zuiver 
abstract – met subtiele kleurgradaties – als 
thematisch figuratief. Wat op het eerste 
zicht ver uiteenlopende bekommernissen 
lijken, blijken twee kanten van dezelfde 
medaille. De meest onmiddellijke toegang 
geeft ze in haar figuratieve schilderijen; ze 
tonen een reflectief artistiek proces dat de 
maatschappelijke tegenstellingen tussen de 
beide culturen vervlecht dan wel ontrafelt. 
Najd plaatst de beklemmende en conflict-
beladen context van het Midden-Oosten 
tegenover het utopie van de Westerse 
‘vrijheid’. Op die manier voert ze een 
open maar kritische dialoog tussen twee 
tegengestelde werelden. 

Weerkerende thema’s in haar werk zijn 
lichamelijkheid versus spiritualiteit, de 
vrijheid van de Westerse vrouw zoals 
die tot uiting komt in de problematiek 
van het naakt versus de versluierde 
vrouwelijkheid, en het zichtbare versus het 
onzichtbare, bijvoorbeeld het mysterieuze 
bestaan van anonieme vluchtelingen, 
migranten of wereldreizigers. In haar 
schilderijen gebruikt Najd beelden die in 
hun essentie de meest actuele existentiële 
vragen oproepen. Maryam Najd zoekt 
telkens het brandpunt op waar de 
uitersten mekaar raken. Twee mensen 
wandelen bij zonsondergang achteloos 
langs de branding van de zee, maar op de 
voorgrond van het schilderij ligt een man 
languit op het strand; gewikkeld in een 
akelige soort thermische omhulling van 
glimmende folie. 

Met veel empathie maar toch zonder 
pathetisch te worden portretteert Maryam 
Najd haarscherpe personages in al hun 
menselijke waardigheid. In haar portretten 

voel je de hand van de kunstenares die 
haar kunnen situeert binnen de Europese 
traditie waarvan ze deel uitmaakt, maar 
ze laat toch haar Oosterse blik daarvoor 
niet achterwege. De migranten zijn geen 
verpauperde bedelaars, maar elegante 
en trotse personages in een noodlottige 
situatie. 

In haar werk trekt de kunstenares steeds 
onverwachte lijnen, bijvoorbeeld tussen 
herkomst en hunker, tussen utopie en 
ideologie, of tussen individualiteit en 
verdoken schoonheid. Uiteindelijk draait 
alles om het begrip vrijheid, niet alleen als 
streefdoel op zich, maar ook als filosofisch 
begrip en als een blijvende vraag. 
Is vrijheid een recht of een gunst? 
Een uitdaging of een beproeving? En wat 
met de vrijheid om te zondigen?

KUNSTWERK:

Maryam Najd zet waarden en normen op 
hun kop. Wordt de seksualiteit van een 
sierlijk vrouwenlichaam verstoord door de 
aanwezigheid van een sluier? Het afwerpen 
ervan leidt niet tot een evenwicht; de 
erotiek wordt opgespannen door een 
haast agressief afdekken. Het lijkt een 
oefening tussen zede en zonde. De titel 
van het werk maakt de dubbelzinnigheid 
compleet − echter op zeer fijnzinnige 
wijze.

Maryam Najd, I was raised to be covered III, 2014, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the Friends of the M HKA, 2016
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Bruce Nauman

Bruce Nauman (°1941) wordt vaak een 
van de belangrijkste vaderfiguren van 
de hedendaagse kunst genoemd. 
Als een eeuwige beginneling springt hij 
steeds opnieuw over naar andere media 
en technieken en blijft zo immuun voor 
indelingen naar generatie en stroming. 

In 1965 houdt hij op met schilderen 
en gaat hij zijn eerste objecten maken: 
verschillende T-vormen in glasvezel 
die met lichaamsbewegingen worden 
geassocieerd. Nauman zegt hierover: 
“Dit zijn niet zomaar vormen om naar 
te kijken, dit zijn de vormen van mijn 
lichaam en dat alleen is voldoende om hun 
bestaan te rechtvaardigen.” Hij is dan al 
behoorlijk vooruitziend door de grenzen 
van een sculptuur als ‘enkel een vorm om 
naar te kijken’ te doorbreken. Hiermee 
wordt hij een belangrijke pionier van 
de conceptkunst. Van hem is ook de 
uitspraak: “Je hoeft niet naar een doos te 
kijken – je hoeft hem alleen maar te denken.” 

Nauman onderzoekt wat het betekent om 
kunstenaar te zijn. Eind jaren zestig filmt 
hij zichzelf bijvoorbeeld in zijn atelier. 
Tegelijk zet hij hiermee een eerste stap 
naar wat later een kunstvorm op zich 
zou worden, namelijk de mogelijkheid 
om de dingen op zich vast te leggen, 
zonder script of verhaal, met behulp van 
nieuwe media. Toch is het verhalende, het 
literaire en vooral het verbale belangrijk 
in zijn werk, denk bijvoorbeeld aan zijn 
neonobjecten gemaakt van woorden. 

Kunst is wat een kunstenaar doet in het 
atelier. Als hij tot deze simpele maar 
finaal verreikende conclusie komt, wordt 
kunst voor hem eerder een activiteit dan 
een product. Nauman concentreert zich 
minder op het ontwikkelen van een stijl 

dan op de manier waarop een proces of 
een activiteit een kunstwerk kan worden. 
Voor hem bestaat het kunstenaarschap dus 
uit ‘de mogelijkheden onderzoeken wat 
kunst zou kunnen zijn’, in plaats van ‘een 
kunstwerk aan een collectie toevoegen’. 

Naumans werk bestaat uit performance, 
sculpturen, environments, fotografie, film, 
hologrammen, litho’s, prenten, boeken en 
tekeningen, omvangrijke neonwerken en 
video-installaties.

KUNSTWERK:

Deze editie van een video uit de installatie 
Violent Incident van Bruce Nauman duurt 
slechts 28 seconden. Het grotere werk 
bestaat uit twaalf beeldschermen die één 
muur vormen. Hierop worden twaalf 
belangrijke momenten van een romantisch 
diner bij kaarslicht getoond. Dit werk 
toont op een quasi-humoristische manier 
hoe makkelijk huiselijke spanningen 
hoog kunnen oplopen. De spanning 
tussen de humor en de wreedheid vertelt 
ons iets over de tegenstrijdigheden van 
de menselijke natuur, een belangrijk 
uitgangspunt van Naumans werk.

Bruce Nauman, Violent Incident - Man/Women Segment, 1986, Collection M HKA, Antwerp, Donation Bonami-Brottman, 1992
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Liza May Post

De Nederlandse fotografe Liza May 
Post (°1965) besluit pas op haar 23ste 
een kunstopleiding te volgen, eerst aan 
de Rietveld Academie en vervolgens aan 
de Rijksacademie, beide in Amsterdam. 
Ze legt zich toe op bijzonder gestileerde 
fotografie en videowerken waarin ze 
essenties van menselijke houdingen en 
bewegingen tracht vast te leggen.

Post stelt zich vragen bij de dwang die 
mensen ondervinden van hun omgeving 
en hun onvermogen om zich tegen 
die druk te verzetten. Ze distilleert 
de onmacht van de mens als het ware 
in extreem gereduceerde scènes. De 
personages in haar werk zijn anonieme 
‘interim-figuren’, zonder persoonlijke 
kenmerken. Ze keren hun rug naar de 
toeschouwer, draaien hun gezicht weg 
of verbergen zich achter of onder een 
kledingstuk. Tegelijk voeren ze een 
vreemde, irrationele choreografie uit. 
Haar personages zijn bevroren in een 
verwrongen positie, ze zijn solitair en 
hebben geen contact met elkaar. Ze lijken 
verloren rond te dwalen in een autistisch 
universum. 

In haar videowerken is er geen 
spanningsopbouw of dramatische 
ontwikkeling. De kunstenares wil eerder 
een sfeer oproepen. Ze suggereert 
meer dan dat ze vertelt. In haar werken 
functioneert de logica van de droom in 
plaats van de rationele logica. Liza May 
Post omschrijft haar werken zelf als 
gesublimeerde beelden uit een verhaal dat 
zij in haar hoofd heeft. Het gaat er haar 
niet om dat de toeschouwer dat verhaal 
zou kunnen reconstrueren. 
Zij wil “de pointe” en de sfeer van de hele 
film weergeven in één gecondenseerd 

beeld. Dit resulteert vaak in een komische 
of absurde versmelting van acties en 
situaties, maar meestal overheerst echter 
een beklemmend gevoel, een wrange 
nasmaak. 

Haar werken vertonen in een radicale 
kleinschaligheid psychische stoornissen, 
mentale haperingen en geestelijke 
ontreddering. Wanhoop en waanzin 
zijn weerkerende elementen in dit 
benauwend oeuvre.

KUNSTWERK:

Duwen toont een enorme koeltoog vol 
voorverpakt vlees in bovenaanzicht. 
Iemand duwt op de plasticfolie van 
een van de pakken vlees. Het vreemde 
perspectief in combinatie met de pakken 
rauw vlees, strak in het gelid, en het 
patroon van de roodbruine tegelvloer 
maken van deze foto bijna een abstract 
werk. De strakke, geometrische 
achtergrond die het werk domineert, 
vestigt extra aandacht op de vreemde 
handeling van het ‘duwen’. Van het 
personage is er niet meer te zien dan een 
arm, een stukje haar, een schouderbandje 
en een schoen. Duwen speelt zich af in 
een soort vacuüm. Er is geen plot of een 
logisch, rationeel verhaal.

Liza May Post, Duwen, 1994, Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 

©  M HKA
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Artūras Raila

Kort na zijn opleiding tot beeldhouwer 
kiest Arturas Raila (°1962) voor een 
inhoudelijke wending in zijn kunst.  
Raila maakt sinds het midden van de 
jaren negentig subversieve werken in 
verschillende media, die tot nadenkenken 
stemmen. Zijn werk maakt gebruik van 
video, fotografie, tekst en performances 
die plaats vinden binnen en buiten 
kunstinstellingen. Raila woont en werkt in 
Vilnius, waar hij fotografie doceert aan de 
kunstacademie.  

Raila’s intelligente, niet-academische 
benadering van institutionele kritiek 
en discoursanalyse laat hem toe om 
de onderstromen van de hedendaagse 
samenleving, zowel in Litouwen als 
elders, op een doeltreffende manier bloot 
te leggen. Vaak tonen of simuleren zijn 
werken hoe ‘gewone mensen’ tegenover 
hun wereld, hun samenleving en hun 
geschiedenis staan. Raila werkt hiervoor 
op een transparante wijze nauw samen 
met sociale doelgroepen en subculturen. 
Op die manier wordt de kritische toon 
van de werken tegelijk verzacht en verder 
aangescherpt. Raila integreert de inbreng 
van deze mensen in scripts voor nieuwe 
werken, maar laat steeds ruimte voor het 
onverwachtse. 

KUNSTWERK:

Under the Flag toont hoe het wereldbeeld 
van zelfbenoemde neonazi’s diep 
geworteld is in de alledaagse Sovjet-
mentaliteit. Het werk stelt ons in staat om 
de werking van het onliberale populisme 
van dichtbij te zien. Vijftien jaar geleden 
heeft de EU halfslachtige pogingen 
ondernomen om Oostenrijk te boycotten 
na het toetreden van Jörg Haider’s partij 
tot de federale overheid, het begin van 
een rechts-radicale opkomst die nog 
steeds doorgaat. Under the Flag toont de 
fascinatie van de leiding van een Litouwse 
neonazi partij voor Haider, waarbij ze zich 
op het door de kunstenaar gegeven publiek 
platform genadeloos blootgeven, maar 
zich toch houden aan de afspraak dat het 
materiaal publiek mag worden gemaakt.

_

Arturas Raila, Under the Flag, 2000, Collection M HKA, Antwerp-
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Koka (Akaki) Ramishvili

Koka (Akaki) Ramishvili (°1956) woont 
en werkt in Geneve. Hij is een van de vele 
Georgische kunstenaars wiens werk sterk 
beïnvloed is door post-Sovjetthema’s. 
Zijn kunst heeft een politieke dimensie, 
maar reflecteert eerder daarop dan dat 
ze positie inneemt. Hij maakt gebruik 
van verschillende thema’s en media om te 
reageren op de veranderingen in waarden 
die hij observeert.

In de jaren zeventig volgt Ramishvili een 
opleiding schilderkunst, maar hij vindt 
dat hij in de lange ‘overgangsperiode’ die 
volgt op de hernieuwde onafhankelijkheid 
van Georgië in 1991 niet langer klassieke 
‘kunstzinnige’ beelden kan scheppen. 
In plaats daarvan begint hij aan een 
continue visuele analyse van de nieuwe 
werkelijkheid. Hij start daarom met het 
maken van ‘documentaire’ beelden (foto’s, 
video’s) en eigent zich hierbij soms beelden 
toe van andere auteurs, die hij in nieuwe 
contexten plaatst. Een ander terugkerend 
thema in zijn werk is het overlappen 
van de private en publieke ruimte, en 
de invloed van momenten van algemene 
crisis.

In het werk van Ramishvili is er een 
voortdurende interactie tussen de 
verschillende media die hij gebruikt. De 
complexiteit van zijn werk komt voort uit 
een bewustzijn van de specificiteit van 
elk medium en de verhouding met andere 
expressievormen. Dit bewustzijn leidt hem 
ook tot een grotere nauwkeurigheid bij de 
verschillende thema’s die hij verbindt.

KUNSTWERK:

De reeks zwart-witfoto’s War From 
My Window vormt een scherpe 
commentaar op de verbijsterende, 
bloederige conflicten in Georgië na de 
onafhankelijkheidsverklaring in 1991. 
Gedurende twaalf dagen fotografeert de 
kunstenaar de strijd in het centrum van 
zijn thuisstad Tbilisi vanuit zijn raam. 
De foto’s worden als een filmstrip 
getoond, voorgesteld als een verhaal, 
waarin de rook van de bommen in een 
bevreemdend contrast staat met de 
ogenschijnlijk kalme en onverschillige 
buurt.

Koka Ramishvili, War from my Window, 1991-1992, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2010



107106

Hugo Roelandt 

De Belgische kunstenaar Hugo Roelandt 
(1950-2015) is één van de pioniers van de 
performance kunst in België in de jaren 
zeventig en tachtig. Hij opereert bewust 
buiten de kunstmarkt en heeft oog voor 
maatschappelijke vragen, zo verbeeldt hij 
al midden jaren zeventig ‘vloeibaarheid’ 
van identiteit en gender op een wijze die 
nog altijd hoog actueel is. 

Door zijn inzichten in fotografie en 
performance te combineren, evolueert 
hij naar een persoonlijke vormgeving 
van performance-, documentatie- 
en installatiekunst waarvoor hij het 
label ‘post performance’ bedenkt. De 
charismatische en energieke Roelandt 
werkt met vele kunstenaars samen in de 
loop van zijn carrière.
 
Hugo Roelandt schonk een deel van 
zijn nalatenschap aan de Koninklijke 
Academie van Antwerpen, waar hij 
les gaf aan de afdeling fotografie. In 
samenspraak met zijn partner Lydia Van 
Loock heeft de Academie besloten om 
het kunstenaarsarchief in zijn geheel te 
laten bewaren in het M HKA als een 
onderzoeksplatform rond de kunstenaar 
en de performance kunst in België.

KUNSTWERK:

In de reeks Geprojecteerde gevoelens 
tegenover iets of iemand drukt Hugo 
Roelandt uiteenlopende gevoelens en 
emoties uit. In de reeks geprojecteerde 
zelfportretten zien we Roelandt in 
allerlei verschillende gedaantes, de 
gelaatstrekken in de tachtig slides zijn vaak 
overdreven of komisch. Voor Roelandt 
is de voorbereiding een substantiëler 
moment dan het uiteindelijke resultaat. 
In deze periode gaat zijn voorkeur tijdens 
het creatieve proces uit deze uit naar het 
ensceneren en het manipuleren van de 
foto’s. Deze fascinatie voor het proces leidt 
naar de ‘live’ performances. 

Hugo Roelandt, Geprojecteerde gevoelens tegenover iets of iemand, 1974 
Collection M HKA, Donation Estate Hugo Roelandt, Antwerpen
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Olga Tobreluts

Olga Tobreluts (°1970) wordt 
geboren in Leningrad waar ze eerst de 
opleiding architectuur volgt en zich 
vervolgens bekwaamt in de beeldende 
kunsten: fotografie, video, sculptuur en 
schilderkunst. Ze maakt deel uit van het 
neo-academisme dat wordt gepropageerd 
door Timur Novikov en koppelt dat aan 
de meest recente mediaontwikkelingen.

Vanaf de jaren negentig gebruikt ze 
de computer als volwaardig technisch 
medium om realistische 3D-modellen te 
creëren die ze integreert in haar foto- en 
schilderwerk. Omdat ze op inhoudelijk 
en thematisch vlak gebruik maakt van 
zowel historische feiten en mythes als 
van uitdagingen in de moderne cultuur, 
ontstaan er hybride manipulaties die het 
verleden omzetten in een bevreemdende 
super-werkelijkheid. 

Tobreluts wordt gezien als de pionier van 
het digitale kunst-beweging in Rusland. 

KUNSTWERK:

In haar werk gebruikt Olga Tobreluts 
moderne technologieën om 
heroïsche veldslagen uit het verleden 
hyperrealistisch weer te geven met 
hedendaagse personages. Zo ontstaan 
er groteske beelden van een virtuele 
toekomst die opgebouwd is uit 
reminiscentie aan de oertijd. Hedendaagse 
dansers en sportlui gaan het gevecht aan 
met draken en demonen, in een setting die 
rechtstreeks refereert aan de barok. 

Olga Tobreluts, Modernisation (Part II), 2002, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2013

©  M HKA



111110

Anne-Mie Van Kerckhoven

Anne-Mie Van Kerckhoven (°1951) – 
ook bekend als AMVK – brengt de meest 
uiteenlopende media samen in complexe 
installaties. Ze tekent, schildert, maakt 
performances, computeranimaties en 
video-installaties, en drukwerk dat ze in 
eigen beheer publiceert.

In 1981 richt Van Kerckhoven samen 
met collega-kunstenaar Danny Devos de 
anarchistische groep Club Moral op. Deze 
ervaring resoneert met haar latere werk, 
dat een activistische kant blijft hebben die 
alternatieve perspectieven opzoekt. 

In haar kritisch en sociaal geëngageerd 
oeuvre speelt het beeld een centrale rol, 
in de eerste plaats het beeld van vrouwen; 
niet als onschuldig iconografisch motief, 
maar als een projectievlak voor veel 
onopgeloste maatschappelijke, politieke 
en ideologische vraagstukken. Met haar 
beelden van sterke, zelfbewuste vrouwen 
biedt AMVK een alternatief voor het 
traditionele visuele begrip van verleidelijk 
vrouwelijk naakt. Ze zegt: ‘Ik gebruik de 
vrouwelijke figuur specifiek als een metafoor 
voor wat de wereld doet met mensen, met onze 
cultuur, met ons.’

Ook de verhouding tussen mens en 
dier, tussen intelligentie en intuïtie, 
en tussen menselijke creativiteit en 
artificiële intelligentie zijn weerkerende 
thema’s. Kunst heeft voor AMVK een 
uitgesproken maatschappijkritische 
functie. Ze bevraagt de machtsstructuren 
in de kunstwereld, en in de maatschappij 
in het algemeen.

Trouw aan haar achtergrond in de 
noise muziek, combineert ze ook haar 
beeldend werk soms met sterke teksten 
en expressieve muziek. Haar oeuvre 

‘redt’ woorden uit hun dagelijkse context 
en plaatst ze in een nieuw verband, die 
de activering van betekenissen mogelijk 
maakt. Toch spreekt ze ons vooral aan 
met beelden en woorden die doelbewust 
dubbelzinnig zijn.

KUNSTWERK:

Anne-Mie Van Kerckhoven bewerkte 
twee staaltjesboeken met stoffen. Op elk 
lapje stof combineert ze een tekening 
van een vrouw in een wulpse, uitdagende 
houding met woorden als ‘action’ of 
‘conduire le mental’. Deze beelden van 
naakte pin-ups combineert ze dus met 
begrippen uit heel andere contexten, zoals 
die van de spitstechnologie, de anatomie 
of de psychologie. Door de verbinding van 
woorden en beelden die niets met elkaar 
lijken te hebben, ontwricht de kunstenares 
de normale, vertrouwde betekenis van 
deze woorden en beelden. 

Anne-Mie Van Kerckhoven, Concept of Anxiety, 1993, Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Traîté du Caractère, 1993, Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 

©  M HKA
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Anne-Mie Van Kerckhoven, Concept of Anxiety, 1993, Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 

©  M HKA
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Wout Vercammen (1938-2018) is een 
Antwerpse kunstenaar die zijn Belgische 
nationaliteit  verheft tot readymade. 
Hij patenteert de nationale driekleur 
als artistiek concept en gebruikt het 
opvallende kleurpatroon in veel van zijn 
grafisch werk. 

De jonge kunstenaar volgt een opleiding 
tot typograaf en ontwikkelt een bijzondere 
interesse voor de toenmalig turbulente 
ontwikkelingen zowel binnen de 
hedendaagse kunst als op het politieke 
toneel. Begin jaren zestig is hij nauw 
verbonden met de happenings en ludieke 
straatoptredens die georkestreerd worden 
in de Antwerpse binnenstad. Via beeld- 
en tekstcollages vindt hij gaandeweg 
zijn eigen uitdrukkingsvorm: hij maakt 
maatschappijkritische letterschilderijen 
en action paintings − veelal in olie of 
acryl op doek − met een zeer directe en 
vaak humoristische beeldtaal, waarbij 
subversieve gedachten en cynische 
understatements hem niet vreemd zijn. 
Hij voert ook de vierkante meter in als 
standaardafmeting voor zijn doeken. 

Zijn compromisloze houding maakt hem 
een levende legende in de Antwerpse 
kunstscène, maar tegelijkertijd een 
outsider en verschoppeling in de 
gevestigde wereld van de hedendaagse 
kunst. Hij krijgt publieke waardering kort 
voor zijn dood, met drie tentoonstellingen 
in M HKA in 2015 naar aanleiding van 
het verschijnen van de monografie door 
Ronny Van de Velde.

KUNSTWERK:

Naar aanleiding van een INBOX-
presentatie in 2015 hermaakt Wout 
Vercammen felgekleurde zeefdrukken 
op basis van originele werken uit 1972. 
Orgasme-strijder maakt deel uit van deze 
reeks beelden van nieuwsfeiten uit kranten 
en tijdschriften. Voor de heruitgave 
van 2015 plaatst Vercammen voordien 
losstaande beelden boven elkaar, waardoor 
er een inhoudelijke cohesie ontstaat en de 
beelden explicieter met elkaar in dialoog 
gaan. Oorlog, religie, de seksuele revolutie 
en het kapitalistisch systeem, ze worden 
allemaal door Vercammen op de korrel 
genomen, een beeldende reflectie die na 
haast een halve eeuw spijtig genoeg nog 
altijd zeer actueel blijkt. 

Wout Vercammen

Wout Vercammen, Orgasme-strijder, 1972-2015, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA



117116

Als conceptueel beeldend kunstenaar is 
de Nederlandse Barbara Visser (°1966) 
voornamelijk actief als fotograaf, video- 
en performancekunstenaar. Ze werkt 
ook als regisseur, documentairemaker 
en scenarioschrijver. Visser studeerde 
fotografie aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam en vervolgde 
haar opleiding aan de Van Eyck Academie 
in Maastricht. Haar artistieke praktijk 
wordt gekenmerkt door het ontregelen van 
verwachtingspatronen. Vervreemding van 
de werkelijkheid hanteert ze in haar werk 
op een heel eigen wijze, met een grote 
visuele overtuigingskracht. Daarmee 
tracht ze niet alleen verwarring te zaaien 
en toeschouwers op het verkeerde been 
zetten, maar zich als kunstenaar ook te 
nestelen in de twijfelachtige schemerzone 
tussen diverse werkelijkheden. Barbara 
Visser is bezig met deze hoogst onzekere 
relatie tussen registratie en dramatisering. 
Ze speelt ook met de begrippen van het 
origineel en de kopie, en stelt vragen bij 
de manier waarop beelden de geschiedenis 
en het collectieve geheugen kunnen 
beïnvloeden en vervormen. Zo tracht 
ze clichés te ontbloten en vastgeroeste 
denkkaders te doorbreken. Aandacht trok 
ze onder meer met een fotoserie van een 
badgast die geniet van de zon – getiteld 
The World Belongs to Early Risers – terwijl 
verderop een aangespoelde vluchteling 
wordt gefotografeerd.

KUNSTWERK:

Het spel met verschillende werkelijkheden 
of mogelijkheden, en het werken met 
kopieën – om de authenticiteit in vraag 
te stellen – zijn weerkerende thema’s bij 
Barbara Visser. 

Barbara Visser

Barbara Visser, Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, 2002
Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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3. DE DUIVEL 
& WAANZIN
Locatie: Gasthuismuseum

Campagnebeeld: Liliane Vertessen

Liliane Vertessen en Hüseyin Bahri Alptekin, 
Sergey Bratkov, Jan Cox, Jan De Lauré, 
Douglas Gordon, Sigefride Bruna Hautman, 
Rebecca Horn, Barbara Kruger, Donna Kukama, 
Taus Makhacheva, Nadia Naveau, ORLAN, Cindy 
Sherman, Frank Theys, Joëlle Tuerlinckx, Jan Van 
Oost, Minnette Vári, Ina Wudtke 
en Yang Zhenzhong

©  Peter De Jongh
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Het is een waanzinnig verhaal, dat van 
Dimpna, en een verhaal vol waanzin. De 
duivel loert om elke hoek. Maar wat is 
hier de kern van de waanzin? De rade-
loosheid van de vader als zijn vrouw 
sterft, de waan zijn dochter met hem te 
laten trouwen, of de razernij waardoor hij 
haar onthoofdt? 

Er kunnen hallucinaties en wanen 
voorkomen, het denken en de emoties 
worden verward. Stoornissen tasten 
de identiteit en het lichamelijk functio-
neren aan. Krankzinnigheid of waanzin 
of zinsverbijstering; de werkelijkheid 
verliest haar normale zinnigheid omdat 
de geest gestoord is, het verstand 
verbijsterd. Waar de middeleeuwen hier-
voor categorieën als phrenesis, insania, 
epilepsie en hysterie onderscheidde, 
ging de verlichting waanzin als tegen-
deel van de rede zien en werden gekken 
vervolgens geestesziek verklaard. Er 
werd een pathologische systematiek 
ontwikkeld, echter zonder helderheid 
over de oorzaken, die zowel bioche-
misch als genetisch kunnen zijn, en 
waarbij zowel psychologische als sociale 
factoren meespelen. In de jaren negen-
tienzestig, met de antipsychiatrie, wordt 
die systematiek en haar behandelingen 
verworpen, men zag er maatschappe-
lijke constructies en machtsgrepen in.

Het Gasthuismuseum is een goede 
locatie voor het thema waanzin, niet 
zozeer omdat hier naast zieken ooit ook 
pelgrims werden verzorgd, maar vooral 
omdat de traditie zegt dat het werd 
gebouwd op de plek waar Dimpna in 
razernij door haar vader werd onthoofd. 

Liliane Vertessen neemt in haar titel-
beeld zelf het mes op, de ervaring van 
de waanzin. De eigen grenservaring is 
ook het uitgangspunt bij kunstenaars 
als Jan Cox, die zijn jeugdherinne-
ringen bezweert, Douglas Gordon, die 
een waarheidsdrug overdraagt in wat 
enkel schijnbaar een zelfportret is maar 
eigenlijk een portret van de kunstenaar, 
Cindy Sherman, die haar zelfverschij-
ning steeds laat transformeren. Frank 

Theys en Yang Zhenzhong roepen de 
wanen van leven en dood in de nacht 
op. Waanzin heeft daarnaast een 
maatschappelijke dimensie, die van 
drugsgebruik en criminalisering ervan, 
in beeld gebracht door Sergey Bratkov, 
die van de mediavervalsing die Barbara 
Kruger thematiseert, de sociale afstem-
ming die Donna Kukama onderuit 
haalt, en de verhouding tussen etnische 
gemeenplaatsen en het persoonlijke dat 
een onderwerp is van Taus Makhacheva.

Voor kunst is het verschuiven van de 
verbeelding die mensen van zichzelf 
hebben en die ze van de wereld trachten 
te maken geen probleem maar een 
mogelijkheid; kunst omarmt de ruimte 
waarin de schijnzekerheid van ideolo-
gieën afbrokkelt en het onvaste in beeld 
komt, zoals Hüseyin Bahri Alptekin, 
Jan De Lauré, Nadia Naveau, Joëlle 
Tuerlinckx of Jan Van Oost tonen. Dit 
staat toe de eigen positie te bevragen, 
zoals Sigefride Bruna Hautman, 
Rebecca Horn en ORLAN met vrij-
heidszin en grandeur doen, Minnette 
Vári, die zich tot de beeldenvloed 
verhoudt, Ina Wudtke, die alle absurditeit 
van haar positie omarmt en aan de slag 
gaat. Het is verbeelding die zich opent en 
weer tot een mogelijkheid samenvat. 
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Liliane Vertessen (°1952) heeft sinds 
het begin van haar carrière een heel 
eigen opzet van werk ontwikkeld dat 
gebruik maakt van haar eigen uiterlijk 
en dat gestoeld is op fotografie die ze 
manipuleert. Deze elementen vormen 
het vertrekpunt van haar multimediale 
installaties. Haar basis is een picturale 
gevoeligheid, ze maakt daarmee deel uit 
van de ontwikkeling in de kunst waarbij 
media steeds meer met elkaar verbonden 
raken.

Vertessen fotografeert zichzelf in 
uiteenlopende poses, die erotisch geladen 
zijn en sterk geënsceneerd. Ze speelt 
met een waaier aan rollen van de vrouw: 
de verleidster, de dame, het lustobject, 
de prostituee of het onschuldige meisje. 
Die rollen worden hier gereflecteerd, 
zowel gevierd als bekritiseerd. De werken 
bevatten vaak melancholische elementen. 
Ze doen denken aan beelden uit het 
verleden en bevatten een poëtische en een 
zeer authentieke kracht.

In haar werk combineert Vertessen 
regelmatig analoge fotografie met neon 
of andere elementen. Daardoor bedt 
ze de fotografische basis in binnen een 
picturale ervaring. Haar werk vertoont 
vele gelijkenissen met de schilderkunst: 
ook de mise-en-scene, het zelfportret als 
onderwerp of het creatief proces dat steeds 
in de intimiteit van het atelier plaatsvindt 
kunnen vanuit die traditie gelezen worden. 
Hoewel ze zichzelf in haar werk vaak 
portretteert als vechter die zichzelf 
vooropstelt, is en blijft ze tegelijkertijd 
merkwaardig bescheiden en cool als 
kunstenares. Ze onderneemt weinig om op 
het voorplan te komen in de kunstwereld.

KUNSTWERKEN:

Op dit zelfportret met mannequin 
omhelst de kunstenares haar ingebeeld 
alter ego. Het is een vroeg werk van 
Liliane Vertessen, uit de periode dat ze 
experimenteert met neonlicht en schaarse 
kledij om haar worsteling te tonen 
met identiteit en intimiteit. Er spreekt 
een grote drang uit naar vrijheid en 
zelfontplooiing, maar ook naar ondeugd 
en rebellie.

Dit zelfportret in zwart-wit toont 
wanhoop en waanzin. Het spiegelbeeld 
lijkt een dialoog op gang te willen brengen 
met zichzelf, maar die wordt verhinderd 
door de dreiging van het mes. Het beeld 
aarzelt en is sprakeloos.

Liliane Vertessen

Liliane Vertessen, MM LOLA, 1983, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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De Turkse kunstenaar Hüseyin 
Bahri Alptekin (1957-2007) studeert 
esthetica, sociologie en kunstfilosofie 
aan verschillende universiteiten in 
Ankara en Parijs. Aanvankelijk neemt 
de jonge academicus een beschouwende 
professionele positie in als criticus, 
fotograaf en auteur, maar vanaf de jaren 
negentig begeeft hij zich meer en meer 
op het vlak van de beeldende kunsten, 
met een sterke thematische interesse 
voor globalisering, migratie en culturele 
interactie. 

Geïnspireerd door de grote geopolitieke 
veranderingen die zich in de maatschappij 
voltrekken − meer bepaald de onstuitbare 
doorwerking van het kapitalisme, in 
alle geledingen van de maatschappij en 
bijna overal ter wereld − gaat hij zich 
toeleggen op zijn artistiek onderzoek 
naar de kwaliteit, de waarheid en de 
moraliteit van de allesoverheersende 
consumptiegedachte. Concreet gaat hij 
de dromen en illusies die de bevolking 
wereldwijd worden voorgespiegeld, 
verbeelden in metaforische installaties, 
sloganeske neonlichten en confronterende 
fotoreeksen.

Alptekin behoort tot de eerste generatie 
Turkse kunstenaars die wereldwijd actief 
en invloedrijk waren. Als protagonist van 
de hedendaagse Turkse kunstscène mag 
hij in 2007 zijn land vertegenwoordigen 
op de Biënnale van Venetië met de 
welluidende installatie Don’t Complain. 
Voorheen is hij al te zien op de biënnale 
van São Paulo (1998), Manifesta 5 (2004), 
en ontvangt hij de Unesco-prijs voor het 
geheel van zijn oeuvre, dat gezien kan 
worden als de esthetische slotsom van een 
sociologisch onderzoek en een politiek 
statement.

In zijn kunst streeft hij een radicale 
ethische positionering na, zonder de 
minste indruk van morele superioriteit 
te geven. Nostalgie en weemoed worden 
zachtmoedig vervlochten met vluchtigheid 
en vergeefsheid. Daarmee is Alptekin 
zijn academische herkomst altijd trouw 
gebleven: hij is estheet en moraalfilosoof 
gecamoufleerd als kunstenaar, 
en omgekeerd.

KUNSTWERK:

Tremor Rumour Hoover werd gemaakt met 
een commerciële bordconstructietechniek, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van rijen 
grote pailletten die glinsteren in de wind. 
Tremor Rumour Hoover is gebaseerd op 
zeer subjectieve woordspelingen. Hüseyin 
Bahri Alptekin schreef vaak gedichten met 
filosofische inzichten over zijn leven en de 
wereld. In zijn aantekeningen legt hij zo 
de uitdrukking ‘Tremor makes rumour 
/ Rumour makes Humour’ (‘Huivering 
maakt gerucht / Gerucht maakt humor’) 
vast. Ze kan worden gezien in samenhang 
met de angst voor nog meer aardbevingen 
in Istanbul, na de grote aardbeving 
van 17 augustus 1999. Deze keuze voor 
een woordenreeks met verschillende 
betekenislagen, zoals hij nog deed, tegelijk 
eenvoudig en complex, kan in hetzelfde 
perspectief worden gezien.

Hüseyin Bahri Alptekin

Hüseyin Bahri Alptekin, Tremor Rumour Hoover, 2001, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Sergey Bratkov (°1960) wordt geboren 
in Kharkov, Oekraïne, waar hij 
afstudeert aan de kunstacademie van 
Repin in 1978 en aan de Polytechnische 
academie in 1983. Als fotograaf sluit 
hij zich tijdens de jaren tachtig aan bij 
het kunstenaarscollectief “Litera A” en 
vervolgens de “Rapid Response Group”, 
die provocerende foto-campagnes 
creëert als reactie op politieke en 
maatschappelijke wantoestanden. Sinds 
2000 woont en werkt Bratkov in Moskou. 

Hij maakt fotoreeksen, video-installaties, 
installaties en performances. In zijn 
werken weerspiegelt hij de sociale 
realiteit van Rusland en Oekraïne, 
met een bijzondere focus op het 
leven van daklozen, armen en de 
verpauperde middenklasse. Hij toont 
de maatschappelijke armoede in het 
dagelijkse leven in de post-Sovjet-ruimte 
en transformeert die door specifieke, 
soms absurdistische, keuzes in zijn 
beeldvorming. 

Zijn werk is gekend omwille van zijn 
brutale openhartigheid en bijtende ironie, 
waarbij provocatie een noodzakelijk 
kwaad is om het doel van verscherpte 
inzichten te bereiken. Met zijn zorgvuldig 
geënsceneerde beeldtaal problematiseert 
Bratkov de propaganda-slag van een 
continent in de overgang: gevangen tussen 
de verheerlijking van het Sovjetsysteem 
enerzijds, en de door de massamedia 
geïdealiseerde illusie van de vrije markt 
anderzijds. De serieel geconcipieerde 
foto’s van Bratkov zijn zo artistieke 
getuigenissen van maatschappelijk verzet.

KUNSTWERK:

De reeks Glue Sniffers toont foto’s 
van lijmsnuivende kinderen. Ze zijn 
genomen in een gesloten instelling voor 
minderjarige misdadigers, op een zonnige 
binnenkoer met druivenranken. Sergey 
Bratkov gebruikte dubbelopnamen voor 
deze serie met een 6x6 camera, waardoor 
de beelden wazig en onduidelijk zijn, als 
het zicht van een gedrogeerd persoon. De 
reeks kan ook als reflectie worden gezien 
op de sovjetretoriek van de ‘Happy Soviet 
Childhood’.

Sergey Bratkov

Sergey Bratkov, Glue Sniffers, 2001, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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De Belgisch-Nederlandse schilder en 
graficus Jan Cox (1919-1980) studeert 
geschiedenis en archeologie in Gent. In 
1945 is hij een van de medeoprichters van 
de groep Jeune Peinture Belge die na de 
tweede wereldoorlog een hernieuwde basis 
voor de hedendaagse kunst legt via een 
abstract modernisme. 

In 1950 verhuist Jan Cox naar New York 
en wordt hij professor in de schilderkunst 
aan het Museum of Fine Arts in Boston. 
Na een artistieke omzwerving via 
Rome verhuist hij in 1976 terug naar 
Antwerpen, waar hij zich verder toelegt 
op zijn schilderkunst en grafiek. Samen 
met Fred Bervoets, Walter Goossens 
en Wilfried Pas vormt hij de spil van 
galerie De Zwarte Panter. Het werk 
van Jan Cox wordt in deze periode 
gekenmerkt door zorgvuldige composities 
met een magische, surreële sfeer, een 
gestuele capaciteit en een uitgesproken 
kleurenpalet dat refereert aan het werk 
van de Cobra-kunstenaars. Cox gaat 
echter beheerster te werk − geen spontaan 
fauvisme maar doordachte composities 
met verwijzingen naar ‘klassieke’ thema’s 
als geweld, wreedheid en kwetsbaarheid. 
In zijn laatste werk − dat de kern van 
het engagement van M HKA voor Cox 
uitmaakt − zoekt hij steeds nadrukkelijker 
naar een eigen omgang met de gruwel die 
mensen ervaren en elkaar aandoen, een 
obsessie voor hem sinds zijn ervaringen 
als jongere in de aanloop naar de 
Tweede Wereldoorlog. In 1980 maakt de 
kunstenaar zelf een einde aan zijn leven.

KUNSTWERKEN:

In het werk Oh! Those Voices, Boston 
combineert Jan Cox taferelen uit 
het dagelijkse leven met flitsen van 
herinneringen en gevoelens. Visioenen 
teweeggebracht door alcoholintoxicatie 
wisselen af met hersenschimmen van dood 
en ondergang, zoals ze ook voorkomen 
in Bijbelse verhalen of de Griekse 
mythologie.

Het latere werk van Jan Cox wordt 
gekenmerkt door uitputtende reflecties 
over leven en werk die zowel in 
schilderijen als in neergeschreven 
dagboeknotities hun weerslag vinden. 
Niet onverklaarbaar; in deze periode lijdt 
Cox aan uitputtende manisch-depressieve 
inzinkingen, gekenmerkt door hevige 
emotionele opstoten, elkaar afwisselende 
periodes van opwinding gepaard met 
hyperactiviteit en zware geestelijke 
depressies. Cox grijpt in deze periode 
onder meer terug naar de herinneringen 
uit zijn kindertijd, welke hij in een aantal 
schilderijen verwerkt. In Herinneringen 
aan mijn kinderjaren zinderen deze na, 
samen met indrukken die Cox opdeed in 
de woestijn nabij Arizona. 

Jan Cox

Jan Cox, Oh! Those Voices, Boston, 1972, Collection M HKA, Antwerp, Donation Adriaan Raemdonck, 2014
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Jan De Lauré (°1978) baseert zijn 
schilderijen op beelden uit de media, 
beelden die hij niet kan vergeten, zo zegt 
hij zelf. Hij gaat niet op zoek naar vooraf 
bepaalde thema’s, maar pikt afbeeldingen 
op die hem intrigeren. Door met dunne 
lagen olieverf een bijna fotografisch 
schilderij te creëren, wordt het proces van 
het schilderen – hoe technisch verbluffend 
ook – ondergeschikt aan het tonen van de 
macht van de representatie en de impact 
van het beeld. 

De kunstenaar legt veelal nadruk op 
beelden die er op het eerste zicht haast 
banaal uitzien, maar die toch een blijvende 
lading hebben. Door accentverschuivingen 
en bewuste misvormingen krijgen zijn 
beelden soms een cynische dan weer 
een bevreemdende ondertoon. Net door 
te focussen op het ongrijpbare van de 
afbeelding, die steeds tot in de kleinste 
details haarfijn wordt uitgewerkt, evoceert 
hij bij de kijker een gevoel van gemis, 
alsof de essentie verloren is gegaan of 
ontbreekt.

KUNSTWERKEN:

Jan De Lauré schildert om fragmenten van 
de wereld te tonen die anders misschien 
aan het oog van de toeschouwer zouden 
ontsnappen. Het werk Untitled is een 
versteend, tijdloos beeld. De grote emoties 
ontbreken op dit schilderij dat vooral 
een introverte en melancholische sfeer 
oproept. De figuren worden afgesloten van 
de wereld getoond, wat de werken een wat 
sinister karakter geeft. Zo ook dit meisje, 
dat men eerder met een pop dan met een 
baby verwacht. Voor de interpretatie is de 
toeschouwer op zichzelf aangewezen.

Het werk Sterven is oefenen # 2 uit 
2015 toont drie verstilde personages 
uit vervlogen tijden, die op een sacrale 
manier de ascendentie tonen van een 
vrouwenlichaam. Het statige schilderij is 
uitgevoerd op twee glasplaten en vraagt 
een speciale belichting, waardoor de 
astrale magie van het sterven nog wordt 
versterkt.

Jan De Lauré

Jan De Lauré, Untitled, 2014, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Jan De Lauré, Sterven is oefenen # 2, 2015, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Douglas Gordon (°1966) is 
videokunstenaar en fotograaf. Hij doet 
ook performances, onderneemt acties 
en maakt installaties. Kunst moet voor 
Gordon ‘in het leven staan’: hij maakt 
geen onderscheid tussen ‘de buitenwereld’ 
en ‘de kunstwereld’. De boodschap staat 
centraal en het medium wordt aangepast 
aan die boodschap. Ook de plaats wordt 
aangepast; de context bepaalt immers 
of de ontvanger in staat is de boodschap 
te begrijpen. Hij maakt daarom niet 
alleen werken in musea, maar voert zijn 
projecten net zo goed uit in cafés, op 
bussen of via post of internet. 

Gordon is geïntrigeerd door de manier 
waarop elk individu op zijn eigen, 
unieke manier omgaat met vertrouwd 
beeldmateriaal. Hij onderzoekt hoe 
geheugen, verbeelding en beelden uit 
de ons omringende wereld op elkaar 
inwerken. Hij bewerkt en manipuleert 
fragmenten die hij zich herinnert in zijn 
kunstwerken. Op die manier toont hij 
zijn eigen versie van het beeldmateriaal, 
opgeslagen in zijn onderbewustzijn. Hij 
vertrekt van de originele beelden, maar 
ontwricht hun schijnbare vertrouwdheid 
door ze te tonen in extreme slow motion 
of door onverwachte omkeringen en 
verdubbelingen in te voeren. 
Elke toeschouwer reageert op zijn beurt 
op zijn heel eigen, persoonlijke manier 
op de werken. Die variatie boeit de 
kunstenaar. Hij omschrijft zijn werken 
dan ook liever als ‘democratisch’ dan als 
‘ambigu’. De toeschouwer beslist zelf wat 
hij er mee doet.
KUNSTWERK:

Self Portrait (Kissing with Scopolamine) 
is een werk uit een reeks van drie die 
Douglas Gordon omschrijft als ‘portretten 
met waarheidsdrugs’. In de performances 
kust de kunstenaar drie verschillende 
personen op de lippen, telkens met een 
andere ‘waarheidsdrug’ op zijn lippen. 
Ondanks de röntgenachtige close-ups 
en het gebruik van de ‘waarheidsdrugs’, 
blijft de toeschouwer uiteindelijk in het 
ongewisse over de ware toedracht van de 
verhouding tussen de kussende personen. 
Gordon levert met deze reeks commentaar 
op het voyeurisme in onze maatschappij, 
de drang om te willen zien wat je normaal 
niet te zien krijgt. 

Douglas Gordon

Douglas Gordon, Self-Portrait (Kissing with Scopolamine), 1994
Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 
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Sigefride Bruna Hautman (°1955) is een 
opvallende verschijning als begin jaren 
tachtig een nieuwe figuratie verschijnt 
in de Vlaamse kunstscène. Ze legt zich 
toe op beeldhouwen, met vrijstaande 
sculpturen en reliëfs, en op poëtische 
reflecties op papier, veelal in het Engels 
en vaak geïllustreerd met tekstballonnen, 
opvallende titels en onderschriften. 

Haar werk is hermetisch en moeilijk 
precies te duiden, en toch is het 
communicatief, door de hoge mate van 
spirituele beeldspraak die het bevat, wat 
het duidelijkst is in haar geschreven werk, 
maar wat ook in haar plastisch werk 
tevoorschijn komt. Haar oeuvre verenigt 
woord-, beeld- en schilderkunst, zonder 
de onderlinge grenzen te willen opheffen. 
Alles bestaat naast elkaar, en vormt 
op die manier een poëtische eenheid. 
Haar beelden en sculpturen lijken 
gestolde gedachten in klei of plaaster, 
de poëzie bestaat uit fragmenten, als 
dromen, gegroeid uit het onderbewuste. 
Haar werk is steeds slechts gedeeltelijk 
figuratief leesbaar en maakt gebruik 
van weerkerende symbolische beelden: 
opspringende figuren, maskers, urnen, 
ogen, planten en watergolven. 
Alles wordt geboetseerd, gegoten, 
getekend of gegrift. Het roept associaties 
op met de kosmologie (aarde, vuur, 
water, lucht) en het nodigt uit tot 
psychoanalytische interpretaties, maar 
elke rationele ontsluiering roept nieuwe 
vragen op, wat deze verschijningen een 
mythisch karakter geeft, doordrongen van 
geheim.

KUNSTWERK:

De obstinate eenvoud van het Engelse 
statement dat hier als titel wordt gebruikt, 
is exemplarisch voor de beeldspraak in het 
oeuvre van Sigefride Bruna Hautman. De 
installatie nodigt uit tot de aanvaarding 
van het aardse en het alledaagse − de 
hemel is onbereikbaar − maar laat ruimte 
voor meditatie en reflectie. 

Sigefride Bruna Hautman

Sigefride Bruna Hautman, Since I know, you cannot sit on a cloud, 1987
Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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De Duitse kunstenares en cineaste 
Rebecca Horn (°1944) studeert 
schilder- en beeldhouwkunst aan de 
academie in Hamburg. Na haar studies 
verblijft ze in Barcelona, waar ze 
door een longaandoening voor lange 
tijd opgenomen moet worden in een 
sanatorium. Daar vervaardigt ze even 
eenvoudige als bizarre objecten die ze 
“body extensions” noemt: geërotiseerde 
prothesen in zachte materialen die 
door Horn en haar collega-kunstenaars 
gedragen worden tijdens performances. 
De kunstenares leidt een avontuurlijk en 
nomadisch bestaan dat haar afwisselend 
naar Parijs, Londen, New York en Berlijn 
voert. 

Vanaf eind jaren zeventig duiken in haar 
oeuvre meer mechanische apparaten en 
allerlei bevreemdende machines op, en 
worden de verwijzingen naar occulte 
rituelen gestoffeerd met maskers, veren, 
vleugels en prothesen. Haar theatraal-
poëtische verbeelding schept een 
wonderlijke droomwereld vol emotionele 
fragiliteit en verlangen naar transformatie. 

Eind jaren zeventig leidt deze 
voortdurende spanning tussen 
performativiteit en representatie 
tot de productie aan van een eerste 
langspeelfilm, Der Eintänzer − er volgen 
er nadien nog vier − waarin de kunstenares 
tal van sculpturen en choreografieën 
verwerkt uit haar beeldend oeuvre. Het 
zijn bizarre verhalen, vol onverwachte, 
surrealistisch getinte wendingen. 
In deze films krijgen haar objecten 
een steeds grotere zelfstandigheid, ze 
treden als acteurs op naast de levende 
personages: hamers kloppen uit zichzelf, 
lege schommels schommelen heen en 
weer, veren bewegen tot ze met een 

onverwacht kracht en gewelddadigheid 
tot stilstand komen. Levenloze objecten 
krijgen een menselijke bezieling en 
mensen worden monsterachtige machines. 
De gemechaniseerde sculpturen worden 
beelden van menselijke kwetsbaarheid, 
onmacht, agressie of verlangen. 
Omgekeerd verliezen de personages in 
de films hun intuïtieve en individuele 
vermogens en gaan in hun geobsedeerd 
gedrag op machines lijken. Bovenal 
evoceren deze films haar mentale obsessie 
voor het onvolmaakte lichaam en de 
bezwerende rites om hiermee om te gaan.

KUNSTWERK:

In de performances van Rebecca Horn 
uit de jaren zeventig staat het menselijk 
lichaam centraal. De kunstenares richt 
zich met haar choreografische rituelen op 
de mythische identificatie van de mens met 
de natuur. Natuur, cultuur, mythologie 
en technologie komen samen in deze 
performances. De beweging brengt in haar 
werken een belangrijke relatie tot stand 
met de kijker: hij wordt erdoor verrast of 
verwacht die juist, en hij wacht vervolgens 
op een herhaling ervan.

Rebecca Horn

Rebecca Horn, Film 1: Berlin – Exercises in nine parts,  1974/75, 1974-1975
Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Barbara Kruger

Barbara Kruger (°1945) woont en 
werkt in New York en Los Angeles. Ze 
volgt opleidingen beeldende kunst en 
vormgeving in New York. Als grafisch 
vormgever en hoofd van de afdeling 
vormgeving werkt ze voor verschillende 
tijdschriften. 

Deze designachtergrond is cruciaal in 
haar werk als beeldend kunstenaar. De 
beeldtaal uit de massamedia heeft zeer 
krachtige communicatiemogelijkheden. 
Barbara Kruger eigent zich de clichés 
en technieken toe die in de massamedia 
worden gebruikt. Ze hanteert dezelfde 
strategieën, maar om haar eigen seksuele, 
sociale en politieke, altijd kritische 
boodschappen over te brengen. De 
boodschappen die in de massamedia 
moeten aanzetten tot consumptie, 
vervangt ze door kritische, agressieve 
oneliners zoals I shop therefore I am (ik 
winkel, dus ik besta), I am not trying to 
sell you anything (ik probeer je niets te 
verkopen) of When I hear the word culture 
I take out my check book (als ik het woord 
cultuur hoor, neem ik mijn chequeboek). 
Ze stelt vragen over het functioneren 
van macht en het effect ervan op de 
menselijke conditie: hoe wordt macht 
opgebouwd, gebruikt en misbruikt. Steeds 
terugkerende thema’s in haar subversieve 
en bevragende werk zijn feminisme, 
consumptie, individuele autonomie en 
verlangen. Ze ontwerpt posters voor een 
vrouwenrechtendemonstratie in 1989 in 
Washington, schrijft een in vele talen 
vertaald feministisch pamflet en publiceert 
over discriminatie van minderheden en 
aidspatiënten. 

Krugers werk wordt getoond in musea en 
galerijen, maar ook op reclamepanelen, 
bushokjes, posters, T-shirts en plastic 

tassen en in stations, parken of 
andere plekken in de publieke ruimte. 
Op het eerste gezicht krijg je een 
reclameboodschap te zien. Dat wat je leest, 
strookt echter niet met de gebruikelijke 
reclameboodschappen. In haar recente 
werk gebruikt Kruger naast geschreven 
tekst ook geluid en naast fotografie ook 
videoprojectie. De confrontatie met de 
toeschouwer wordt nog indringender 
en nog meer claustrofobisch; haar werk 
komt nog dichter bij het publiek. Krugers 
concept is zowel publiek als politiek.

KUNSTWERK:

We Are Not What We Seem verwijst zowel 
naar de foto zelf als naar de bredere 
maatschappelijke context. Geen enkel 
beeld valt éénduidig te interpreteren. 
Houdt deze vrouw een vergrootglas in 
de hand, haalt ze een lens uit haar oog? 
Niets is wat het op het eerste gezicht 
lijkt. Illusie en werkelijkheid lopen door 
elkaar heen en in elkaar over. De montage 
is bewust heel zichtbaar gemaakt. De 
waarheidsgetrouwheid van de fotografie 
en de bedrieglijke taal van de massamedia 
worden door Barbara Kruger in vraag 
gesteld. De combinatie van typografische 
boodschappen en zwartwitfotografie 
maakt haar werk zeer herkenbaar.

Barbara Kruger, We Are Not What We Seem, 1988, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Donna Kukama

Donna Kukama (°1981) gebruikt 
performance om de bewegingen, 
spanningen en emoties van de 
hedendaagse samenleving uit te drukken. 
Om de samenleving te diagnosticeren 
en misschien zelfs te genezen zouden we 
kunnen zeggen, mocht dat niet opnieuw 
zo’n stereotypische verklaring over 
Zuid-Afrika zijn. Kukama’s eigen land 
is haar belangrijkste terrein, hoewel ze 
ook elders in het Afrikaanse continent 
en in Europa werkzaam is. Ze treedt op 
in ‘echte’ ruimtes met ‘echte’ mensen, 
maar ze introduceert een betekenisvolle 
precisering: “De helft van de tijd zijn het 
echte ruimtes en echte mensen, en de andere 
helft bevinden ze zich ergens denkbeeldig in 
het verleden of in de toekomst.”

In zijn meest doeltreffende vorm 
creëert Kukama’s kunst tekens met een 
krachtig iconisch karakter en een even 
krachtige openheid voor sociaal-politieke 
interpretatie. Ze probeert solidariteit 
en ongebondenheid te combineren. 
Haar werken zijn niet alleen zinvol als 
commentaar op de verwachtingen en 
frustraties van mensen ten opzichte van 
de maatschappelijke realiteit, maar ook als 
een reactie op het kader waarin ze heeft 
gekozen te werken: kunstgeschiedenis in 
zijn ‘universele’ westers-gedomineerde 
vorm. 

KUNSTWERK:
Donna Kukama staat in een open veld in 
Nairobi terwijl deelnemers een meeting 
ter ere van de Keniaanse Mau Mau 
opstand tegen de Britse kolonisator in de 
jaren vijftig verlaten. In eerste instantie 
lijkt ze lippenstift aan te brengen, al 
dan niet uit respect voor de bejaarde 
voorbijgangers. Maar geleidelijk aan, 
terwijl ze buiten het normale gebied 
schildert, wordt haar hele gezicht 
bloedrood, en de huiswaarts kerende 
vrijheidsstrijders kunnen dit zien als 
een allegorie, of zelfs een illustratie, die 
een licht werpt op hun hoofdzakelijk 
onvervulde politieke verwachtingen.

Donna Kukama, NOT YET (and nobody knows why not), 2009,
Courtesy of the artist and Blank Projects, Cape Town and M HKA,  Donated by the artist, 2014
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Taus Makhacheva

Taus Makhacheva (°1983) volgt tussen 
2002 en 2013 verschillende kunst 
-, communicatie - en economische 
opleidingen, zowel in Rusland als in 
Engeland. Reeds tijdens haar opleiding 
neemt ze onder andere deel aan de 4e 
Biënnale van Moskou.

Taus Makhacheva is van herkomst een 
Avaar, de grootste etnische groep in 
Dagestan, en haar grootvader was de 
nationale dichter van het land, gekend in 
de hele Sovjet-Unie. Makhacheva gebruikt 
objecten, films en performances in een 
poging om zichzelf in te schrijven in een 
gelokaliseerd verhaal binnen een context 
waarin de notie ‘natie’ niet bestaat. Het 
oeuvre van Makhacheva stelt klassieke 
vormen van geschiedschrijving, heersende 
culturele conventies en genderkwesties in 
vraag. Met een tegelijk humoristische en 
kritische houding tegenover de huidige 
maatschappij streeft de kunstenares naar 
een verzoening van het hedendaagse 
met het nostalgische, het lokale met het 
globale en traditie met vooruitgang. 
Ze onderzoekt daarbij onder meer de 
complexe Kaukasische samenleving en 
de relatie tussen haar geschiedenis, het 
collectieve geheugen en de dagelijkse 
realiteit. Met gevoel voor humor verkent 
Makhacheva de limieten van identificatie 
binnen een cultureel of een fysiek 
landschap. Als succesvolle ‘Super Taus’ 
refereert ze ook aan een personage van 
een Iraans kunstenaar, de antiheld ‘Super 
Sohrab’.

Met haar werken stelt Makhacheva ook 
gewichtige vragen over de werking van 
kunst en musea en de kunstgeschiedenis. 
Hoe worden collecties bewaard, hoe 
worden collecties samengesteld, in welke 
mate is een museum een reflectie van de 

waarden uit het verleden en het heden, wat 
kan gezien worden als bruikbare kunst? 
Daarnaast kijkt ze ook naar wie er aan het 
woord is en zoekt ze naar een actievere rol 
voor objecten in lokale musea. Ook haar 
eigen praktijk stelt ze in vraag: hoe word je 
herinnerd als kunstenaar, wat laat je na en 
hoe ga je om met kritiek en de mening van 
anderen?

KUNSTWERK:
In Landscape vormen houten neuzen een 
bergketen in miniatuur. De neuzen hebben 
de echte kenmerken van een doorsnede 
van de Kaukasische bevolking. Met gevoel 
voor humor onderzoekt Taus Makhacheva 
hier de limieten van identificatie binnen 
een cultureel of een fysiek landschap. 
Tegelijk verwijst het werk naar de recente 
ontwikkeling van betaalbare plastische 
chirurgie.

Taus Makhacheva, Landscapes, 2013, Collection M HKA, Antwerp, Donation VAC, 2015

©  M HKA
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Nadia Naveau

Nadia Naveau (°1975) studeert 
beeldhouwkunst aan de Koninklijke 
Academie van Antwerpen en volgt een 
opleiding aan het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. Sinds 
2006 doceert ze beeldhouwkunst aan 
de Academie voor Schone Kunsten in 
Antwerpen. Ze stelt regelmatig tentoon in 
binnen- en buitenland. 

Naveau experimenteert in haar 
oeuvre met vormen, materialen en 
kleurgebruik. Voor haar sculpturen put 
ze inspiratie uit verschillende contexten 
die ze samenkneedt tot een vreemde, 
eigenzinnige verbeelding. Ze verenigt 
naadloos vormen en iconografie uit de 
oudheid met die van onze hedendaagse 
maatschappij. Elk beeld heeft zijn eigen 
verhaal. Naveau verkent de grenzen 
tussen het figuratieve en het abstracte, 
het barokke en het gestileerde, het 
hedendaagse en het klassieke, en vermengt 
deze in haar werken. De eclectische 
beelden bestaan uit verschillende vormen 
of elementen, samengesteld tot één beeld 
of gecombineerd in een installatie. 

“Ik vind het belangrijk dat een beeld 
vervreemding oproept. Ik hou van beelden 
die mij aantrekken, maar waarbij ik op 
het eerste gezicht niet weet wat ik ermee moet 
aanvangen, wat de bedoeling ervan is. 
Een goed beeld proef je, het heeft iets 
smakelijks, …”
Naveau creëert zowel levensgrote als 
zeer kleine sculpturen en boetseert die 
doorgaans uit klei. Vervolgens realiseert 
ze haar beelden en installaties in de meest 
uiteenlopende materialen: gips, keramiek, 
polyester, beton of plasticine. 

KUNSTWERK:

Nicholas Heracles toont het aangezicht 
van de schilder Nick Andrews, soul mate 
en vriend van Nadia Naveau. Heracles 
(of Hercules) was een Griekse held die 
beroemd werd dankzij de twaalf werken 
die hij uitvoerde in opdracht van koning 
Eurystheus. In de oudheid werd hij 
vaak monumentaal afgebeeld in actie, 
bijvoorbeeld tijdens het doden van een 
slang of een leeuw. Naveau grijpt hier 
terug naar de vormentaal van het klassieke 
bustebeeld, maar geeft er een eigen 
hedendaagse interpretatie aan. Haar 
beelden bestaan nooit uit één vorm, ze 
zijn altijd samengesteld (in vormen en/of 
materialen), veelvormig en dit werk is daar 
een mooi voorbeeld van.

Nadia Naveau , Nicholas Heracles, 2012, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the Friends of the M HKA, 2012

©  M HKA
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ORLAN

ORLAN (°1947) volgt een opleiding 
schilderkunst en duikt in de jaren 
zestig op in de Franse kunstwereld met 
fotografische Body Sculptures en met 
performances die zich concentreren 
op haar eigen lichaam als fysieke 
en mythische manifestatie van het 
vrouwelijke.

ORLAN formuleert sterke genderposities 
en besteedt veel zorg aan een precieze 
en duidelijke communicatie ervan. 
Haar kunst is in die zin letterlijk 
en leesbaar. Tegelijkertijd gaat het 
verbindingen aan met krachtige 
‘basislagen’ van de menselijke cultuur, 
zoals mythe, rite, lichaam en instinct, 
waarbij het werkt met wat Freud, in zijn 
poging om het onbewuste 
te categoriseren, Verdichtung en 
Verschiebung noemde.

Het werk van ORLAN vormt een 
uitdaging voor collectief onbewuste 
verwachtingen van wat het vrouwelijke 
lichaam en de vrouwelijke geest moeten 
zijn. In de afgelopen jaren wordt ze meer 
en meer geïdentificeerd met haar gebruik 
van chirurgie en de verandering van 
het eigen lichaam als artistiek medium, 
met name met de video’s en de blijvende 
fysieke resultaten van haar Surgery 
Performances (1986-1993).

Toch was haar plaats in de recente 
kunstgeschiedenis reeds verzekerd met 
de reeks MesuRAGE-performances die 
ze in 1968 aanvatte. Mesurage betekent 
‘meten’, terwijl rage zowel kan verwijzen 
naar ‘dolle woede’ als naar ‘je best doen’. 
Het veelvuldig gebruik van schildersezels 
en stukjes doek aan het begin van deze 
acties is een duidelijke verwijzing naar de 
schilderkunst. Er wordt in deze context 
ook gezegd dat de beddenlaken-stof uit 
de trousseau (uitzet) van ORLAN komt 
– een al even duidelijke verwijzing naar 
traditionele modellen van vrouwelijkheid.

In de zomer van 1980 voert ORLAN 
b.v. een opgemerkte performance uit op 
de Place St.-Lambert in het historische 
centrum van Luik. Gedurende vier 

dagen zet ORLAN zich fysiek in voor het 
behoud van het plein, dat bedreigd wordt 
door een ondoordacht stedenbouwkundig 
project. Ze laat een bulldozer komen, 
hetzelfde werktuig dat op dat moment 
gebruikt wordt om het plein te slopen, 
en laat haar lichaam als puin van de ene 
plaats naar de andere te brengen. Door 
zich in de laadbak van de bulldozer te laten 
zakken, wil ze een fysiek maatschappelijk 
vraagteken plaatsen. Ze ziet haar geste als 
een verzet op de barricade, in een pose die 
verwijst naar het vrijheidsbeeld.

Met deze performances meet ORLAN 
twee soorten objecten af aan haar eigen 
lichaam; instellingen en straten met 
een mannennaam. De performances 
hebben een uniek kader. Ze gaan niet 
door met een publiek maar met getuigen 
die achteraf tekenen. ORLAN meet de 
lengte af liggend op de grond, wat wordt 
gedocumenteerd, maar realiseert ook 
afgeleiden, haar kleed zelf dat ze achteraf 
uitspoelt, spoelwater met vuil dat dan ook 
weer op zich wordt bewaard. De signering 
door de getuigen wordt een andere 
eindvorm, en er zijn herinneringsvormen, 
en andere afgeleiden, b.v. de ORLANcore, 
een meetinstrument ter lengte van 
ORLAN, of levensgrote afbeeldingen van 
haar die de presentatie van de documenten 
begeleiden., 

KUNSTWERK:

Als M HKA en ORLAN in 2012 
de dan reeds ver in het verleden 
liggende MesuRAGE- performances 
opnemen vanuit het documentair- en 
productiemateriaal in het ICC-archief, 
realiseert ORLAN niet alleen twee nieuwe 
MesuRAGE-performances, van het M 
HKA en van de Andy Warhol Foundation 
in Pittsburgh, maar maakt ze ook een 
opblaasbeeld van de performance die meer 
dan een kwarteeuw daarvoor plaatsvond 
in Luik. Daarin brengt ze twee beelden 
samen die voor haar cruciaal waren in 
Luik, de bulldozer en haar eigen positie 
die herinnert aan het vrijheidsstandbeeld, 
waarbij ze een flacon met het vuil uit haar 
kleed toont. ORLAN, De la mesure à la démesure, 2012, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2012

©  M HKA
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Cindy Sherman

De Amerikaanse fotografe en 
filmregisseuse Cindy Sherman (°1954) 
behoort met haar geënsceneerde foto’s 
tot de belangrijkste en invloedrijkste 
kunstfotografen van de afgelopen 
dertig jaar. In haar oeuvre trekt ze 
de hedendaagse beeldcultuur en de 
invloed ervan op onze beeld- en 
identiteitsvorming voortdurend in twijfel. 

Door middel van fotografie kan Sherman 
conceptueler te werk gaan. Deze 
concepten werkt ze uit in reeksen van 
altijd titelloze foto’s, waarmee ze vragen 
stelt over de rol en de representatie van 
vrouwen in de samenleving, media en 
kunst. 

Shermans foto’s refereren meestal direct 
aan elementen uit de hedendaagse 
beeldcultuur. Voor haar debuutreeks 
Untitled Film Stills uit 1980 fotografeerde 
ze zichzelf als belichaming van alle 
bedenkbare Hollywoodclichés over 
vrouwen uit de jaren vijftig: de toegewijde 
huisvrouw, het naïeve stadsmeisje, de 
zelfbewuste carrièrevrouw, ... Door zelf 
model te staan, suggereert Sherman 
dat ze tegelijkertijd alle en geen van 
deze vrouwen is. In latere reeksen keert 
deze thematiek terug. Langzaamaan 
worden haar foto’s schokkender en 
confronterender.
Sherman maakt foto’s in zwart-wit en 
kleur, die tot in de kleinste details zijn 
gemanipuleerd. Centraal in het werk 
van Sherman staat de dubbelrol die zij 
aanneemt als fotograaf en model. Sherman 
is tegelijkertijd regisseur, make-upartist, 
haarstylist, kleedster en mannequin. Zo 
speelt ze met de traditionele rolpatronen 
die eeuwenlang de kunstwereld hebben 
bepaald. Haar foto’s roepen vragen op 
over echtheid en nabootsing, identiteit 

en identificatie. Met stereotiepe beelden 
en clichés weet ze greep te krijgen op 
de fantasieën en herinneringen van de 
toeschouwer.

KUNSTWERK:

De foto Untitled nr. 120 A komt uit 
Cindy Shermans reeks Fashion. Deze 
reeks werd gemaakt in opdracht van een 
haute-couturezaak in New York, voor het 
tijdschrift Interview. De foto’s ademen een 
vervreemdende, haast onheilspellende 
sfeer uit, die niet conformeert aan 
de gebruikelijke conventies van de 
modefotografie. Met modepubliciteit als 
medium zet Sherman vraagtekens bij de 
functies van kleding als ‘tweede huid’ en 
drager van identiteit.

Cindy Sherman , Untitled nr. 120 A, 1983, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  Syb’l. S. - Pictures
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Frank Theys

Frank Theys (°1963) studeert beeldende 
kunsten aan de Brusselse Academie voor 
Schone Kunsten en filosofie aan de Vrije 
Universiteit van Brussel. Aanvankelijk 
produceert Theys, samen met zijn broer 
Koen, audiovisueel werk en hij regisseert 
en ensceneert theaterproducties. Sinds 
1996 maakt hij video-installaties, 
interactieve multimedia en film. Theys 
wordt gedreven door fundamentele 
onderzoeksvragen en door een verdere 
reflectie op het medium ‘video’.

Zijn eigenzinnige interpretatie van 
de moderne wereld komt voort uit 
zijn fascinatie voor technologie en 
wetenschap, en de effecten daarvan op 
hoe we de wereld zien en ervaren. Deze 
wetenschappelijke interesse in combinatie 
met zijn persoonlijke reflecties op het 
thema, zorgen voor de spanning die 
inherent is aan zijn werk.

Daarnaast zijn de thema’s van de 
menselijke fragiliteit en onze rauwe, 
alledaagse werkelijkheid kenmerkende 
componenten voor zijn oeuvre. Theys 
gaat op een eigenzinnige manier met zijn 
vraagstellingen aan de slag en biedt de 
toeschouwer zo een persoonlijke kijk op 
de hedendaagse samenleving. Hij creëert 
een zintuiglijkheid en plastische kracht 
door het gebruik van een beheerste en 
overtuigende videotechniek.

KUNSTWERK:

Een figuur wordt wakker in het midden 
van de nacht en vreest dat hij een 
hartaanval heeft. Night Fever is een portret 
van iemand met een paniekstoornis. De 
filminstallatie toont een personage dat 
gevangen zit in zijn eigen huis, zijn eigen 
wereld, waar zijn angsten groeien en hij 
onzeker hulp vraagt aan de buitenwereld. 
Alle elementen − beeld, opstelling, 
klank, montage − werken samen om deze 
beklemmende en verontrustende ervaring 
op de kijker over te brengen. Met behulp 
van een multi-scherm opstelling en zijn 
montagetechnieken wil Frank Theys het 
publiek in het hoofd van de personage 
laten kruipen. 

Frank Theys, Night Fever, 2011, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Joëlle Tuerlinckx 

Joëlle Tuerlinckx (°1958) reflecteert 
over de fundamenten van de kunst vanuit 
het gedachtegoed van de minimal art en 
conceptuele kunst. Met haar ingetogen 
werken verkent ze de grens tussen het zijn 
en niet-zijn, het iets en het niets.

Tuerlinckx realiseert eenvoudige, haast 
immateriële tekeningen, video’s en 
installaties met simpele materialen zoals 
papier, touw en plastic, maar ook met 
licht en kleur. Ze gebruikt vormen en 
elementen die al eeuwen aan de basis van 
de kunst staan, zoals het punt, de lijn, de 
cirkel en kleur. Voor tentoonstellingen 
laat ze de uiteindelijke verschijningsvorm 
van het kunstwerk afhangen van de 
architectuur van de ruimte. Met kleine 
ingrepen, handelingen en gebaren komen 
voorzichtig gebalanceerde totaalwerken 
tot stand, die pas tot kunstwerken 
kristalliseren met de ervaring van de 
toeschouwer.
Tuerlinckx vertrekt vanuit de gedachte dat 
kunstwerken pas ontstaan in de gedachten 
van de kijker, die wat hij ziet probeert aan 
te vullen en te interpreteren. Ze legt deze 
mechanismen bloot door met haar sobere 
werkinstrumenten het beeld slechts te 
suggereren in plaats van het te laten zien.

KUNSTWERK:

Achter een glazen plaatje hangt een 
blaadje papier met de tekst “Hier een gat 
maken in de muur om de andere kant te 
zien”. Met een kruisje wordt aangeduid 
waar het gat in de muur gemaakt dient te 
worden. Met dit soort uiterst eenvoudige 
middelen grijpt Joëlle Tuerlinckx in op de 
architecturale ruimte. Door te verwijzen 
naar een eenvoudige handeling suggereert 
ze het verdwijnen van de muur. Joëlle Tuerlinckx, Untitled, 1999, Collection M HKA, Antwerp

©  M HKA
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Jan Van Oost

De beeldend kunstenaar Jan Van Oost 
(°1961) woont en werkt afwisselend in 
Gent en Toscane. Sinds halfweg de 
jaren tachtig van de vorige eeuw maakt 
hij tekeningen, schilderijen, sculpturen 
en installaties waarbij verleiding en 
vergankelijkheid de weerkerende 
sleutelbegrippen zijn. 

Het geheel van zijn oeuvre is een 
symbolische interpretatie van het 
menselijk bestaan, dat hij oproept aan 
de hand van herkenbare objecten met 
een specifieke gevoelsuitdrukking: een 
doodskist, een skelet, een kinderhoofd, 
een gesluierd vrouwenlichaam. De 
uitdrukking van zijn beelden gaat steeds in 
open dialoog met de kijker, die uitgedaagd 
wordt om eigen angsten en emoties onder 
ogen te zien. 

Zijn keuze voor resistente, edele 
materialen als goud, zilver en marmer 
staat in scherp contrast met de 
kwetsbaarheid die hij wil blootleggen. 
De notie van het einde van het leven is 
een centraal gegeven in zijn werk, samen 
met het ritueel van het lijden, als een 
waarschuwing voor onze sterfelijkheid. 
Naast doodskoppen en torso’s is ook 
de beeltenis van de vrouw nadrukkelijk 
aanwezig in zijn oeuvre. 
De omvangrijke serie The Baudelaire Cycle 
uit 2001 bevat honderden tekeningen 
van het vrouwelijk lichaam op de meest 
uiteenlopende wijze − naakt, anatomisch, 
vluchtig, gefragmenteerd − waardoor de 
meest tegenstrijdige menselijke emoties 
geëvoceerd worden. Ook Zonder Titel uit 
1993 toont dit spel van aantrekken en 
afstoten op basis van de spanning tussen 
eros en thanatos. Een in zwart gehulde 
mannequin zit ineengedoken in de hoek 
van een kamer, het gezicht verborgen 

achter lang zwart haar. De houding van de 
levensechte sculptuur roept associaties op 
met isolement, verdriet en wanhoop. 
Het personage heeft zich duidelijk 
afgekeerd en van de wereld afgesloten, 
toch blijven we er nieuwsgierig naar 
kijken. De kunstenaar destabiliseert 
onze kijk op het lichaam en zijn intieme 
tragedie. Van Oost maakt empathisch 
gestileerd werk over het lot van de mens.

KUNSTWERK:

Het thema vergankelijkheid is in dit 
werk sterk aanwezig. Erotiek en dood 
worden aan elkaar gekoppeld. Deze 
tweeslachtigheid is een constante 
doorheen het werk van Jan Van Oost. 
Positieve en negatieve elementen gaan 
hand in hand. 

Jan Van Oost, Zonder titel, 1993, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Minnette Vári

Minnette Vári (°1968) leeft en werkt als 
blanke kunstenares in Johannesburg. Op 
zich is dat niet zo’n belangrijk gegeven, 
ware het niet dat Vári dit raciale feit vaak 
expliciet verwerkt in haar foto’s en video’s. 
In haar vroegste werk, in de eerste helft 
van de jaren negentig, gebruikt ze beelden 
van zwarte vrouwen, maar onthoofdt 
ze hen en plaatst er haar eigen hoofd 
op. Door deze handeling is Vári in staat 
zichzelf in een andere etniciteit en sociale 
gedaante te plaatsen. 

Door zichzelf te midden van zwarte 
vrouwen te situeren, wil ze de 
toeschouwer ervan overtuigen dat ze 
geïdentificeerd wil worden met de zwarte 
gemeenschap en haar positieve kijk op een 
interraciale gemeenschap tentoonspreiden. 
Toch draagt deze handeling ook een 
verwijzing naar de Zuid-Afrikaanse 
geschiedenis in zich: om de plaats in te 
nemen van een zwarte vrouw, dient ze 
haar eerst te onthoofden. 

De zwarte vrouwen en mannen zijn 
figuranten in documentaires over Zuid-
Afrika, die Minnette Vári rechtstreeks 
van het televisiescherm opneemt. 
Deze beelden worden dan bewerkt 
tot nieuwe video’s met de kunstenares 
als hoofdrolspeelster. De gebruikte 
televisiebeelden tonen de gebeurtenissen 
in Zuid-Afrika vanaf 1994 en vormen 
een middel voor Vári om zichzelf terug 
te vinden in het gegeven van globale 
communicatie en beeldcultuur. 

Dit is voor haar noodzakelijk omdat onze 
beeldcultuur, volgens haar, gebaseerd is op 
het steeds interpreteren en herschrijven 
van de realiteit.

Sinds het einde van de jaren negentig 
treedt Vári doorgaans naakt op in 

verschillende digitaal gecreëerde scenario’s 
en zal ze geen andere lichamen meer 
gebruiken. Toch blijft ze daarnaast nog 
gebruik maken van beelden die ze ontleent 
aan de media. Ze kiest beelden die voor 
haar een symbolische betekenis hebben, 
zoals een wapenschild dat voor macht 
en onderdrukking staat. Daarnaast is 
het vrouw-zijn ook een zeer belangrijk 
gegeven in haar werk. Thema’s als 
identiteit in relatie tot uiterlijke kenmerken 
zijn dus onlosmakelijk verbonden met de 
betekenis die ze in de sociaal-politieke 
context van Zuid-Afrika hebben. 

KUNSTWERK:

Minnette Vári filmt met haar camera 
tv-beelden die ze nadien verknipt en 
monteert met opnames van zichzelf. 
De film is bedoeld als een reactie op 
onze beeldcultuur. Niet zozeer op het 
overaanbod, maar vooral op de doctrine 
en de misleiding. Een deel van de geluiden 
in de film komen van de originele 
opnames, terwijl er ook dialogen uit de 
sciencefictionfilm ‘Alien’ in verwerkt zijn. 
De beat op de achtergrond is haar eigen 
hartslag, waardoor Vàri zich een eigen 
plaats geeft in het hele gebeuren.

Minnette Vári, Alien, 1998, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Ina Wudtke

Ina Wudtke (°1968) is een Berlijnse 
conceptuele kunstenaar. Haar op 
onderzoek gebaseerde werk bevraagt het 
hegemoniale politiek-maatschappelijke 
discours en versterkt tegen-discoursen 
over onderwerpen als werk, gender en 
huisvesting. 

Haar kunstpraktijk kent verschillende 
vormen. Ze is beeldend kunstenaar, 
schrijver en DJ. In 1992, tijdens haar 
DJ-residentie in de Soul Kitchen in 
Hamburg, werd Wudtke’s DJ alter ego, 
geboren : ‘DJ T-INA’, wat ook grafisch 
aansluit bij de hip-hopscène waartoe ze 
behoort. De praktijk van DJ T-INA heeft 
Wudtke’s artistieke werk sterk beïnvloed 
en heeft geleid tot specifieke crossovers 
tussen hip-hop en beeldende kunst. Van 
1992 tot 2004 is ze uitgeefster van het 
queer-feministische kunstenaarsmagazine 
NEID en organiseert in dit kader tal van 
muzikale evenementen, spoken word-
evenementen, lezingen, tentoonstellingen, 
filmvertoningen, debatten, enz.. 

Haar werk gebruikt diverse vormen van 
representatie, gaande van installatie, 
gedrukte media, muziek, digitale 
animatie, video en fotografie. In haar 
werk onderzoekt ze de sociale structuren 
van de presentatie en de representatie van 
lichamen.

KUNSTWERK:

In de video A Portrait of the Artist as 
a Worker declameert Ina Wudtke een 
poëtisch essay van de Belgische filosoof 
en schrijver Dieter Lesage over haar 
werk. Op een ironische toon en met 
veel solidariteit wordt er ingegaan op de 
vele lagen van de artistieke praktijk van 
tegenwoordig, en op het hele scala aan 
nevenactiviteiten die artiesten moeten 
uitvoeren om financieel te overleven als 
kunstenaar. De video maakt gebruik van 
vrolijke technieken uit de dj en mc-wereld 
en bevat uitvoeringen van Ina Wudtke 
aka DJ T-INA darling, Berlin mc quio en 
Caro Leszcinski (zangeres) van de “trash 
cats”). A Portrait of the Artist as a Worker 
is een geestige, slimme en provocerende 
speech over werken (als vrouw) in de 
hedendaagse kunstwereld. 

Ina Wudtke, A Portrait of the Artist as a Worker, 2006, Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2006

©  M HKA
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Yang Zhenzhong

Yang Zhenzhong (°1968) begint na een 
studie textielvormgeving en schilderkunst 
in 1995 met fotografie en video te werken. 
Een van zijn eerste mature werken was 
Lucky Family (1995), een reeks foto’s van 
een haan, een kip en een hoop kuikens die 
verschillende familienormen illustreerden 
(en daarmee commentaar leverden op 
China’s één-kind-beleid).

Yang karakteriseert zichzelf en zijn 
praktijk als ‘inconsistent’, wat natuurlijk 
ook geformuleerd kan worden als 
‘veelzijdig’. Hij is een belangrijke figuur 
in de kunstscène van Shanghai. Hij 
heeft de ontwikkeling ervan niet alleen 
als kunstenaar beïnvloed, maar ook als 
curator. Zo organiseert hij sinds het einde 
van de jaren negentig tentoonstellingen 
samen met andere invloedrijke 
kunstenaars. Deze projecten hebben 
een positief effect op de kunstscène van 
Shanghai en helpen de kunstenaar bij zijn 
internationale profilering.

Een van de terugkerende thema’s in het 
werk van Zhenzhong is het verlangen om 
de vele tegenstellingen en ongelijkheden 
in de maatschappij te benadrukken. 
Daarnaast wil hij de (mis)perceptie 
van ruimte en de daaraan gekoppelde 
politieke en psychologische toe-eigening 
achterhalen.
In zijn werk onderzoekt hij ook het 
menselijke lichaam en hoe het op de 
drempel van het millennium zou kunnen 
gedacht en uitgebeeld worden. De 
disciplinaire collectivistische ideologie 
van het regime van Mao was plaats aan 
het ruimen voor meer fluïde, maar niet 
minder interessante sociale zeden, die een 
reactie waren op de nieuwe rol van China 
in het mondiale kapitalisme.

KUNSTWERK:

Yang Zhenzhong speelt in op het 
onverwachte, confronteert de kijker 
en wakkert gedachten en gevoelens 
op. On the Pillow, een ensemble uit de 
sleuteltentoonstelling voor de kunstscène 
uit Shanghai ‘Usefull Life’, toont een 
serie zwart-wit foto’s van koppels in bed. 
Hoewel gelijkaardige taferelen meestal 
een erotische sfeer oproepen, wordt de 
stemming hier abrupt verstoord. De 
mensen hebben verminkte hoofden 
en angstige gelaatsuitdrukkingen. 
Deze krachtige beelden hebben een 
verbazingwekkende en vervreemdend 
effect.

Yang Zhenzhong, On the Pillow, 2000, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community



169168

4. HET BOEK
& SPIRITUALITEIT
Locatie: Sint-Dimpnakerk

Campagnebeeld: Nel Aerts

Nel Aerts en Bia Davou, Edith Dekyndt, 
Róza El-Hassan, Nazanin Fakoor, 
Vadim Fishkin, Evgeny Granilshchikov, 
Dmitry Gutov, Alfons Hoppenbrouwers, 
Suchan Kinoshita, Rita McBride, Guy Mees, 
Jacqueline Mesmaeker, Sofie Muller, 
Guy Rombouts, Mary Ellen Solt, Johan Tahon, 
Philippe Van Snick en Where Dogs Run©  Peter De Jongh



171170 Nel Aerts, Dobberende Dimpna, 2018, Courtesy of the artist

Dimpna is doorweven met chris-
telijkheid, van haar geheime doop 
door haar biechtvader en vertrouwe-
ling Gerebernus, tot de zorg voor armen 
en behoeftigen en het kluizenaarsverblijf 
waarnaar ze emigreert. Ze gaat daarom 
ook vergezeld van het Boek. Maar 
eigenlijk zit de spiritualiteit in een kort, 
standvastig antwoord: ‘neen’. 

In de Europese middeleeuwen staat 
spiritualiteit voor de geestelijke kant 
van het leven, tegenover de stoffe-
lijke en zintuiglijke kant. Spiritualiteit 
vertegenwoordigt “de hemelse lichts-
feer tegenover de duistere wereld van 
de materie”. Spiritualiteit heeft in de 
breedste zin te maken met zaken die 
de geest betreffen. Het woord wordt 
op vele manieren gebruikt en kan zich 
verbonden voelen met religie of boven-
natuurlijke krachten, maar de nadruk ligt 
op de persoonlijke, innerlijke ervaring. 
In een strikte betekenis wordt er het 
bewustzijn mee aangeduid, het mense-
lijke innerlijk zijn dat zijn oorsprong 
in een goddelijke of andere transcen-
dentie ziet, of in relatie tot een hogere 
of eindeloos grotere werkelijkheid. De 
spiritualiteit is een bijzondere, maar niet 
noodzakelijk confessioneel begrepen 
levenshouding van een mens die zich op 
de transcendente waarheid of hoogste 
werkelijkheid concentreert. 

Het is in de Sint-Dimpnakerk, de verta-
ling in een publiek gebouw van een 
legende in een mogelijkheid van geloof, 
dat de hedendaagse kunst voorstellen 
inbrengt die van die hang van de mens 
getuigen, om zich deel te voelen van de 
waarde van een grotere werkelijkheid. 
Dat gebeurt bij de relieken van Dimpna 
en Gerebernus, niet enkel de primaire 
relieken van hun gebeente, maar ook 
de secundaire van de brokstukken van 
de sarcofagen waarin de gebeente ooit 
zouden zijn bewaard, en daarrond weer 
de dertiende-eeuwse reliekkast met 
engelen die op haar beurt weer is opge-
borgen in het laatgotisch omhulsel met 
zeven beschilderde panelen met tafe-
relen uit het leven van de heilige.  

Nel Aerts zet met haar enigmatisch 
titelbeeld meteen de toon voor artistieke 
ingrepen die ruimte maken. De kern van 
het lichaam kan als vertrekpunt dienen, 
zoals bij Dmitry Gutov, Sofie Muller of 
Johan Tahon, maar ze zoekt ook bredere 
verbindingen. Het kleinste gebaar bevat 
het grootste, blijkt bij Edith Dekyndt, 
Rita McBride of Guy Mees. Kunst kan 
een focus bieden op essentiële erva-
ringen en hun zingevingsmogelijkheden, 
het licht zoals bij Róza El-Hassan en 
Nazanin Fakoor, kleur zoals bij Alfons 
Hoppenbrouwers en Philippe Van Snick, 
hoogte bij Vadim Fishkin, tijd bij Suchan 
Kinoshita en Jacqueline Mesmaeker, de 
taal als een ervaring (die het verstand 
achterlaat en) die voor een bredere 
zingeving gaat, zoals bij Bia Davou, 
Evgeny Granilshchikov, Mary Ellen Solt 
en Where Dogs Run.

Guy Rombouts realiseert voor Middle 
Gate II een werk dat hij voor de eerste 
Middle Gate overwoog, een hoedenal-
fabet. Het is een stil werk geworden, 
verspreid over de bidstoelen van de 
kerk, met voor elk van de letters van het 
alfabet een eigen hoed, gevouwen uit 
leeg blad papier, ooit bestemd voor het 
Nieuwsblad van Geel.  
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Nel Aerts

De Nederlandse kunstenares Nel Aerts 
(°1987) woont en werkt in Antwerpen. 
Ze tekent, schildert en maakt collages 
in een speelse en kleurrijke stijl waarin 
uiteenlopende sporen te herkennen zijn 
uit de rijke traditie van de schilderkunst. 
Ze hanteert een abstract lijnenspel 
dat radicaal doorbroken wordt door 
kubistische figuren, ronde vormen of 
egale kleurvlakken. Haar werk is nooit 
gekunsteld of vergezocht, het zijn 
directe beelden, soms figuratief, met 
een eenvoudige, onschuldig aandoende, 
beeldtaal die een grote mate van vrijheid 
ademt. 

Nel Aerts schildert complexloos, als een 
spontaan experiment om zoveel mogelijk 
eigenheid uit haar verf − en verbeelding − 
te puren. Schijnbaar achteloos borstelt ze 
impressies van koningen, kroeggangers, 
ranke vrouwenfiguren of decoratief 
behangpapier. Hoe druk of verknipt 
soms ook, haar taferelen stralen door hun 
structurering altijd een zekere rust uit, 
als een filmbeeld dat heel even op pauze 
wordt gezet om dan te worden gefixeerd 
als een koppige, sterke gestalt. Hetzelfde 
geldt voor haar tekenwerk. Van het woord 
“niets” maakt ze op doek altijd wel iets. 

Haar zelfportretten zijn dan weer 
cartoonesk en tragisch tegelijk. Ze poseert 
ongemakkelijk in haar eigen kleine wereld, 
al weten we niet wat pose is of echt. In 
haar recent werk gebruikt ze meer en 
meer textiel waarmee ze collages maakt 
die haar toelaten om de klassieke textuur 
van olie op doek te vervangen door een 
nieuw medium. 

KUNSTWERK:

‘De zielzoekerij van de schone Dimpna 
dobbert verder. Onder een paarse lucht 
met grijze wolken vaart zij de Kempische 
bloemenvelden af.’

-Nel Aerts

Nel Aerts, The Best Helmsmen Stand on Shore, 2017
Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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Bia Davou

Bia Davou (1932-1996) studeert 
schilderkunst aan het atelier van Costas 
Iliadis (1952-1958). Aan het begin van 
haar carrière schildert ze composities 
die aanleunen bij de stijl van het 
abstract expressionisme en de informele 
schilderkunst. Vanaf het begin van 
de jaren zeventig toont ze interesse in 
het ontwikkelen van een nieuwe vorm 
van taalcommunicatie gebaseerd op 
de voorschriften van wetenschap en 
technologie. 

In 1970 stelt ze in de PR-galerij in 
Athene een reeks driedimensionale 
syntheses tentoon die ze maakt uit 
plastic materialen. Nadien wendt 
ze zich tot het onderzoeken van de 
schematische structuur van een beeld, 
waarbij ze via specifieke commando’s 
computerprogramma’s en -codes 
reproduceert. De commando’s geven 
Davou de mogelijkheid om haar 
persoonlijke theorie te ontwikkelen over 
het kunstwerk, de sociale functie en het 
communicatiepotentieel ervan. 

In 1976 neemt ze deel aan de 
tentoonstelling van de kunstgroep 
Processes – Systems in de Athens Art 
Gallery. Ze toont er elektrische circuits 
op koperen platen. Twee jaar later 
presenteert ze haar Serial Structures in de 
Desmos-galerij, een natuurlijke evolutie 
vanuit haar vorige interesses. In dat werk 
worden stippen georganiseerd volgens de 
opeenvolging van Fibonacci-nummers en 
binaire taalsystemen waardoor ze tot in de 
eeuwigheid kunnen doorgaan. 

In 1981 vertaalt ze het rijmschema van de 
‘Odyssee’ in seriële structuren op witte 
zeilen / canvassen die een parabel van 
Odysseus’ reis bevatten (Serial Structures 

2. Odyssey, Desmos, 1981). Ze start 
daarmee een reeks presentaties op met 
zeilen die zich geleidelijk aan steeds vrijer 
in de ruimte gedragen en evolueren van 
stevige zeilen op stabiele basissen naar 
hangende driehoekige stukken van licht 
geweven beschilderde stof. De zeilen 
worden georganiseerd naar gelang van de 
ruimte waarin ze getoond worden.

KUNSTWERK:

Bia Davou ontwikkelt een systeem met 
stringente principes, een strikte modus 
operandi, gebaseerd op de organisatie van 
de elementen van haar werk in numerieke 
volgordes zoals de Fibonaccireeksen en het 
binaire systeem. In de reeks werken onder 
de overkoepelende titel Serial structures 
2. Odyssey kopieert Davou verzen van 
Homerus’ epos in een geometrisch alfabet 
dat ze organiseert op basis van numerieke 
sequenties die het metrische systeem van 
de poëtische opbouw niet volgen. De 
passages die de ze uit de Odyssey selecteert, 
focussen zich op de reizen van de held van 
Homerus waarmee ze suggereert dat er 
een gelijkaardig traject is tussen de duur 
van de reis van Odysseus’ reis en die van 
de creatieve daad van de kunstenares. 

Bia Davou, Sail - Odyssey, 1982, Collectie M HKA, 
Bruikleen van National Museum of Contemporary Art, Athens - Donated by Zafos Xagoraris, 2002

©  M HKA
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Edith Dekyndt

Edith Dekyndt (°1960) studeert aan het 
Atelier d’Images Imprimées des Arts (Arts 
au carré) in Bergen. Sindsdien woont 
en werkt ze afwisselend in Doornik en 
Berlijn. 

Ze ziet de dingen − hoe klein ook − van 
bij aanvang graag groots, ruimtelijk en 
dusdanig dat ze de werkelijkheid anders 
dan gewoonlijk laten verschijnen. Daartoe 
verlaat ze een aantal gangbare opvattingen 
over de plastische kunst, om te beginnen 
die over de creatie in het atelier. Ze richt 
zich volledig op het werken in situ en 
gebruikt elke ruimte die haar toebedeeld 
wordt − een galerie, een museum, 
een paviljoen − als haar persoonlijk 
werkterrein om de wijde wereld onder de 
loep te nemen. Ze zet daarvoor de meest 
alledaagse voorwerpen en materialen 
in, zoals klei, dekens, boomstammetjes, 
gordijnen, waterdruppels of vaandels. 
Daarmee bouwt ze het vertrekpunt voor 
haar mysterieuze creaties, intrigerend 
omdat er steeds een onzichtbare, nakende 
component is die pas na verloop van tijd 
het werk binnensluipt en vervolledigt. 

Het geheel van haar oeuvre − veelal 
installaties aangevuld met video’s, foto’s 
en tekeningen − is de weerspiegeling van 
tal van kleine empirische waarnemingen, 
biologisch-wetenschappelijke 
experimenten en ander minuscuul 
onderzoek naar de fysische verschijnselen 
van (en op) onze planeet, en de vele 
modificaties die ze  ongemerkt ondergaan. 

Dekyndt werkt niet alleen in de breedte, 
maar ook in een tijdsdiepte. Haar 
werk kent begin noch einde. Soms 
heft het zichzelf op. Het evolueert, het 
vervolmaakt zichzelf, of het gaat op in 
iets anders. Dekyndt richt zich nooit op 

de uiteindelijke vorm van haar werk, want 
die bestaat niet. In plaats daarvan richt 
ze haar focus op het proces van wording, 
het moment dat een vorm, een kleur of 
een beweging geboren wordt - en vaak 
weer verdwijnt. Hierdoor onthult ze wat 
ons meestal ontsnapt: het onzichtbare, het 
ongrijpbare en het kortstondige.

KUNSTWERK:

The werk van Edith Dekyndt is niet 
politiek, noch activistisch; op zeer 
eenvoudige en minimale wijze, meer uit 
respect en fascinatie voor de materie dan 
vanuit een conceptuele statement, wakkert 
ze een diepere opmerkzaamheid aan voor 
het ongeziene samenspel van natuurlijke 
krachten die ons omringen – en onze plek 
daar in. 

Edith Dekyndt, Untitled, 2014, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  Jürgen Addiers
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Róza El-Hassan (°1966) wordt geboren 
in Budapest, waar ze nog altijd woont. 
Na haar studies schilderkunst aan de 
Academie voor Schone kunsten in 
Budapest, volgt ze een jaar de Städelschule 
in Frankfurt en vervolgens de intermedia-
afdeling in Budapest. Haar moeder is een 
Hongaarse, haar vader een Syriër, wat haar 
aanzet tot vragen over identiteitsvorming 
maar ook maatschappijvorming.

El-Hassan werkt in veel verschillende 
media en behandelt vaak ‘uit het leven 
gegrepen’ politieke onderwerpen. 
Haar werk laat zich rechtstreeks in 
met de onderdrukte ‘andere’ die de 
kunstwereld vaak verkiest te negeren. 
Zo werkt ze intensief aan het vergroten 
van de bewustwording rond het lot 
van de Syrische bevolking tijdens de 
burgeroorlog.

Terwijl ze nu internationaal in een 
discursief kader benaderd wordt, werd 
haar werk aanvankelijk vooral gezien 
als een verbeelding van energieën, zoals 
bijvoorbeeld haar letterlijk opgespannen 
objecten van midden jaren negentig. 
Deze dimensie van haar werk kan worden 
gezien in een Midden-Europese mystieke 
traditie.

Haar gemengde achtergrond ligt soms 
mee aan de basis voor de projecten 
die de laatste tien jaar de motor van 
haar artistieke praktijk vormden in 
onderzoeks- en tentoonstellingsprojecten 
in samenwerking met anderen.  
Bijvoorbeeld bij Extra-Territoria, met de 
Servische kunstenares Milica Tomic, of in 
haar onderzoek naar sociale en artistieke 
veranderingen door de Arabische Lente. 

Voor haar zijn het artistieke en het 
maatschappelijke twee zijden van een 
integraal denken dat verbindingen zoekt.

KUNSTWERK:

Voor Lichtmahl plaatst Róza El-Hassan 
lampjes van verschillende maten in 
stukken verse groenten en fruit. In haar 
vroege werk tracht El-Hassan energieën 
en natuurlijke krachten te visualiseren.  
Hier biedt ze een ‘lichtmaaltijd’ aan’. 
De lampjes benadrukken de aanwezigheid 
van voedzame krachten in elk stuk, al 
kunnen ze zo ook benadrukken hoe 
fragiel die zijn; wanneer de vruchten en 
groenten beginnen te rotten, belichten de 
lichtjes ook genadeloos hun bederf.

Róza El-Hassan

Róza El-Hassan, Lichtmahl, 1996, Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 

©  M HKA
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De Iraanse beeldend kunstenares en 
scenograaf Nazanin Fakoor wordt 
geboren in Teheran maar groeit op in 
Duitsland, waar ze in eerste instantie 
theaterkunsten studeert in München. 
De vervolgopleidingen scenografie die ze 
volgt aan de Sorbonne Nouvelle in Parijs 
en de La Cambre School of Visual Arts in 
Brussel voeren haar meer en meer naar het 
grensgebied tussen theater, literatuur en 
beeldende kunsten. 

In 2004 ontmoet ze de Amerikaanse 
avant-garderegisseur Robert Wilson, 
die haar introduceert in zijn artistiek 
laboratorium in New York waar al even 
geïntegreerd wordt gewerkt: fotografie, 
performance, video, choreografie, 
geluid en licht beïnvloeden elkaar als 
deelfragmenten van de hedendaagse 
beeldende kunst. Fakoor wordt gevraagd 
voor diverse samenwerkingsprojecten en 
tentoonstellingen in theaters, musea en 
operahuizen wereldwijd, en werkt onder 
meer samen met Zhang Huang, Anish 
Kapoor en La Fura dels Baus. 

Haar tekeningen en beeldende 
installaties zijn utopische benaderingen 
van een realiteit die zich ook al in een 
grensgebied bevindt: tussen herkenbaar en 
bevreemdend, tussen waarheid en illusie. 

KUNSTWERK:

In haar installatie Light Drawing geeft 
Nazanin Fakoor vrij spel aan de invloed 
van het milieu op haar artistieke praktijk. 
Door de reflectie van lichtstralen op 
een spiegeldoek wordt een lichtpatroon 
gecreëerd dat grafisch beïnvloed 
wordt door kleine luchtverplaatsingen 
− veroorzaakt door de bewegingen 
van de bezoekers. Omdat de tekening 
voortdurend in beweging is door de 
aanwezigheid van de toeschouwer wordt 
het weerkaatste beeld van de lichtbron 
continu hersteld, waardoor hypnotische 
patronen ontstaan die refereren aan 
kosmische evocaties.

Nazanin Fakoor

Nazanin Fakoor, Light Drawing, 2017, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community

©  M HKA
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De als architect opgeleide Russische 
kunstenaar Vadim Fishkin (°1965) 
werkt met basiselementen van 
techniciteit: projecties, schaduw, geluid, 
groei en andere interactieve en direct 
waarneembare situaties − eigenlijk 
installaties − waarmee hij opmerkelijke 
connecties maakt tussen wetenschap en 
kunst. 

Tijdens de vroege jaren tachtig 
sluit hij zich in Moskou aan bij de 
kunstvereniging World Champions, 
en gaat hij deel uitmaken van de post 
conceptuele artistieke scène daar, waarbij 
hij aansluiting zoekt bij de spirituele 
en wetenschappelijke wortels van de 
Russische avant-garde. Zijn onderzoek 
leidt hem naar Slovenië, waar hij zich meer 
en meer verdiept in de kosmogonie − een 
filosofisch-wetenschappelijke studie van 
het ontstaan van het universum. Veel van 
Fishkins interventies simuleren sindsdien 
de vele verborgen verschijnselen uit de 
natuurwetenschappen. De kunstenaar 
probeert de processen van de natuur, 
die meestal buiten onze perceptie 
blijven, op een inventieve maar uiterst 
vereenvoudigde manier meetbaar te 
maken en controleerbaar weer te geven. 
Het kan daarbij gaan om grote kosmische 
bewegingen, maar ook om eenvoudige 
zaken als de “onzichtbare” verplaatsing 
van een schaduwlijn of de nabootsing van 
meteorologische verschijnselen aan de 
hand van bestuurbare geluid-, licht- en 
videoprojecties. 

In 1996 maakt de kunstenaar een 
lichtinstallatie die aan zijn hart verbonden 
is waardoor het lichtschijnsel pulseert als 
een vuurtoren, een ritmische weergave 
van de variaties van zijn polsslag. Met zijn 
wetenschappelijke representaties tracht 

hij telkens het onzichtbare aantoonbaar 
te maken en op die manier een esoterisch 
gevoel op te roepen dat het fysieke met het 
bovennatuurlijke verbindt. 

Om de toeschouwer attent te maken op 
de vele evidenties die dagelijks aan onze 
aandacht ontsnappen, maakt hij ook 
installaties die in tegenstelling zijn met 
zichzelf, zoals de oplichtende gloeilamp 
waarvan de stekker − duidelijk zichtbaar − 
niet is aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Of hij plaatst een inktpot onder de 
lichtbundel van een stroboscoop, maar 
vervangt het afgeworpen schaduwvlak 
door dat van een ander object, waardoor er 
een kortstondig visueel conflict ontstaat. 
Wat we denken te zien, is bij nader inzien 
niet wat we zien.

KUNSTWERK:

Vadim Fishkin verkent de relatie 
tussen kunst en wetenschap met foto’s, 
tekeningen, installaties en sculpturen. 
Veel werken van Fishkin bootsen fysische 
fenomenen na en proberen natuurlijke 
processen, die de gewone perceptie 
overstijgen, meetbaar en representeerbaar 
te maken en op die manier onder controle 
te krijgen. Met scherpe, theatrale en 
tegelijk lichtvoetige humor verwijst 
Fishkin naar de futiliteit van technologie, 
als metafoor voor de absurde menselijke 
verlangens en ambities.

Vadim Fishkin

Vadim Fishkin, count up - count down, 1994, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Evgeny Granilshchikov (°1985) is 
een Russische kunstenaar, fotograaf 
en filmregisseur. Hij groeit op in 
Moskou, waar hij afstudeert aan 
achtereenvolgens het Lyceum voor 
Animatie-cinematografie, het Instituut 
voor journalistiek en literatuur, en de 
Rodchenko School voor fotografie en 
multimedia. Sinds 2011 maakt hij video-
installaties en experimentele kortfilms 
waarin sociale thema’s − meer bepaald de 
persoonlijke ontwikkeling van jongeren – 
impliciet gekoppeld worden aan politieke 
wantoestanden en historische vergissingen 
die tot vandaag het dagelijks leven bepalen 
en tot frustraties leiden. Hij gebruikt 
daarbij een gesofisticeerde beeldtaal 
die een grote kennis van de filmtraditie 
verraadt maar ook diverse formats vrij 
koppelt, b.v. opnames met smartphone in 
alledaagse situaties naast reenactments van 
dergelijke momenten met professionele 
cameravoering. 

Met bewust geënsceneerde geografische 
vervagingen en verschuivingen  creëert 
hij een tijdloze en algemeen herkenbare 
weergave van het maatschappelijke 
landschap in het hedendaagse Rusland. 
In 2013 ontvangt hij de Kandinsky prijs 
voor zijn film Position en in 2014 krijgt 
hij internationale erkenning voor zijn 
film To Follow her Advice en zijn Anti-
Movie-trilogie. Zonder gebruik te maken 
van acteurs − hij volgt en filmt jongeren 
zonder scenario − gaat hij op zoek naar 
de verborgen innerlijke levensstrijd die 
zich aantoont in het dagelijkse leven op 
straat. Zonder moraliserende conclusies 
te trekken toont hij aan hoe veel van zijn 
generatiegenoten gevangen zitten tussen 
het collectieve geheugen enerzijds − het 
schrikbeeld van onderdrukking, repressie 
en politieke afhankelijkheid − en hun 

onmogelijke drang naar een volledige 
persoonlijke en maatschappelijke vrijheid 
anderzijds. De onheilspellende directheid 
waarmee Granilshchikov zijn personages 
tot leven wekt is tegelijk aandoenlijk maar 
ook hoogst dramatisch.

KUNSTWERK:

Deze reeks fragiele (tekst)collages zijn een 
bijzondere zijsprong in het oeuvre van 
Evgeny Granilshchikov en maken deel 
uit van zijn inzet om totaalinstallaties 
te maken waarbij filmfragmenten, 
interieurelementen en diverse artistieke 
vormen kunnen samengaan. Zoals zijn 
films zoeken ze betekenisgeving op de 
rand van communicatie.  

Evgeny Granilshchikov

Evgeny Granilshchikov, Untitled, s. d., Collection M HKA, Antwerp, Donated by the artist, 2018
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Dmitry Gutov (°1960) wordt geboren 
in Moscow waar hij tot vandaag woont 
en werkt. Hij is niet alleen een beeldend 
kunstenaar maar ook theoreticus, ideoloog 
en kunstcriticus. Na zijn studies aan de 
Kunstacademie van St.-Petersburg start 
hij zijn artistieke praktijk die in grote mate 
gestoeld is op zijn interesse voor filosofie, 
literatuur en kennis van de historische 
Sovjetcultuur in het algemeen. 

Gutov combineert zijn belezenheid met 
artistiek onderzoek naar hedendaagse 
schilderkunst en abstractie, Oosterse 
kalligrafie en grafisch ontwerpen. 
Hoewel hij startte met postconceptuele 
installaties en hij als kunstenaar gebruik 
maakt van een breed scala aan media − 
fotografie, schilderkunst, video of digitale 
beelden − is hij momenteel het meest 
gekend voor zijn schilderijen en zijn 
talloze pentekeningen en schetsen − vaak 
eveneens op doek.  

Gaandeweg heeft hij een intellectuele 
beeldtaal gecreëerd waaruit tegelijkertijd 
zijn liefde blijkt voor de picturale 
gevoeligheid van het traditionele 
canvas. Zijn beelden hebben een 
aantrekkingskracht door hun eenvoud en 
precisie. Elk beeld lijkt een snelle, bijna 
achteloze vingeroefening, is krachtig 
en direct, doeltreffend en doordacht. 
Zijn portretten en landschappen in 
olie op doek lijken op “geschilderde 
zeefdrukken” met vaak een monochrome 
achtergrondkleur met subtiele contrasten. 

Inhoudelijk werkt Gutov met 
uiteenlopende thema’s, objecten en 
uitdrukkingsvormen uit de brede cultuur, 
ongeacht tijd, plaats of ideologie. Elk werk 
is als een kort essay dat in een beeld is 
samengevat.

KUNSTWERK:

Dmitry Gutov is gefascineerd door het 
motief van de voetafdruk in steen, dat hij 
gebruikt als metafoor voor hardnekkige 
ideeën die zich ondanks de hedendaagse 
ontwikkelingen toch weten te handhaven 
- zowel in de kunst, de filosofie als de 
ideologie. In het werk But, for true need - 
You heavens, give me that patience, patience 
I need. “Or in a nutshell Patience” koppelt 
de kunstenaar zijn onderzoek naar dit 
concept aan zijn visie op de marxistische 
filosofie na het ineenstorten van de Sovjet-
Unie, een denkbeeld dat de grillen van de 
geschiedenis heeft overleefd.

Dmitry Gutov

Dmitry Gutov, But, for true need - You heavens, give me that patience, patience I need. “Or in a nutshell Patience”, 2013 
Collection M HKA, Antwerp
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Het leven en werk van Alfons 
Hoppenbrouwers (1930-2001), lid van 
de congregatie van de Broeders van de 
Christelijke Scholen, wordt gekenmerkt 
door een grote maatschappelijke en 
pedagogische betrokkenheid die steeds 
aan een artistieke en cultuurgebonden 
visie gekoppeld waren. 

Naast architect, docent en medeoprichter 
van het Sint-Lucasarchief is hij ook 
abstract schilder. Als architect sluit 
hij aan bij het modernisme en het 
constructivisme, beïnvloed door het werk 
van Le Corbusier en de Nederlandse 
kunstbeweging De Stijl. Hij wordt tot 
het “brutalisme” gerekend vanwege 
zijn opvallend gebruik van beton- en 
glasconstructies als drager voor de 
uiterlijke vormgeving, die ondergeschikt 
wordt gemaakt aan de functionele 
vereisten van het interieur. 

Als beeldend kunstenaar werkt hij 
vaak met abstracte opposities − figuur 
versus achtergrond − en cognitieve 
opstellingen van ingewikkelde wiskundige 
berekeningen. Deze abstract-geometrische 
acrylschilderijen - ruim 600 in totaal - zijn 
gebaseerd op getallenverhoudingen en 
-reeksen, geïnspireerd op de muziek van 
Bach. De reeks doeken onder de noemer 
Die Kunst der fuge - BWV 1080 bestaat 
net als het gelijknamige werk van Bach 
uit canons en contrapuntcomposities, 
waarmee de kunstenaar het belang van 
wiskundige patronen wil aantonen; niet 
alleen in partituren en architectonische 
berekeningen, maar ook op doek.

KUNSTWERK:

Als persoon zocht Alfons Hoppenbrouwers 
heil in het hogere, het spirituele en 
het religieuze. Als wetenschapper en 
kunstenaar was hij veeleer cartesiaans: 
rechte lijnen, berekende hoeken, zuivere 
kleuren, vaststaande patronen.

Alfons Hoppenbrouwers

Alfons Hoppenbrouwers, Zonder titel, zd, Bruikleen van de estate Hoppenbrouwers, depot M HKA, Antwerp
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Suchan Kinoshita (°1960) wordt geboren 
in Tokyo in een Japans-Duitse familie. In 
de vroege jaren tachtig studeert ze muziek 
in Keulen. Gedurende de jaren tachtig 
werkt Kinoshita ook bij het Theater 
am Marienplatz in Krefeld, Duitsland, 
waar ze acteert, regisseert en rekwisieten 
maakt. Na studies aan de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht, Nederland, 
treedt ze als beeldend kunstenaar naar 
voor in de vroege jaren negentig. Enkele 
jaren geleden verhuist ze naar Brussel, na 
een aantal jaren in Nederland te hebben 
gewoond.

Kinoshita’s kunst incorporeert - vrij 
letterlijk, omdat het meestal om het 
lichaam gaat - elementen uit haar 
achtergrond in de experimentele muziek 
en het theater, waaronder vooral de 
directe verbinding tussen werk en publiek. 
Kinoshita’s oeuvre ontvouwt zich in de 
tijd via dynamische processen waarin 
de persoonlijke relatie tussen kijker en 
kunstwerk zich vormt. Het hier en nu 
van de opvoering is van belang. Statische 
voorstellingen en representaties van ‘iets 
anders’ leiden voor Kinoshita slechts de 
aandacht af. 

Dat Kinoshita opgroeit tussen twee 
culturen en in verschillende artistieke 
disciplines is opgeleid, weerspiegelt 
zich in haar werk dat grenzen opzoekt, 
overschrijdt of net negeert. De beleving 
van tijd en ruimte worden vaak 
gethematiseerd. Enerzijds is daarbij van 
belang dat deze begrippen verschillend 
worden ervaren in de beide culturen 
waarin zij geworteld is, anderzijds 
combineert ze de manier waarop tijd 
en ruimte worden gebruikt en uitgebeeld 
binnen de disciplines van theater, muziek 
en beeldende kunst. Ze brengt het 

procesmatige van theater en muziek samen 
met het vaak meer statische karakter van 
beeldende kunst.

KUNSTWERK:

Suchan Kinoshita herontdekt 
voortdurend de tijd en vindt daarvoor 
meetmechanismen uit die de maat 
dereguleren. Dit werkt maakt deel uit 
van een grotere familie van dergelijke 
zandloperachtige flessen in verschillende 
vormen en afmetingen. Elke fles is met 
een andere vloeistof of substantie gevuld − 
deze is een mengeling van honing met 
een laagje olie om verharding te 
voorkomen −, waardoor de doorlooptijd 
telkens verschilt. Zoals dikwijls bij 
Kinoshita vertrekt ook dit werk van 
alledaagse en herkenbare dingen en sluit 
het aan bij de dagelijkse activiteiten die 
plaats vinden.

Suchan Kinoshita

Suchan Kinoshita, Honingklok, 2017, Collection M HKA, Antwerp
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Rita McBride (°1960) studeert aan Bard 
College en het California Institute of 
the Arts. Ze woont in New York, Rome 
en Düsseldorf, waar ze doceert aan de 
Kunstakademie. 

McBrides werk varieert van architecturale 
sculpturen tot onconventionele 
publicaties, en haar werk is beïnvloed 
door industrieel design, modernistische 
beeldhouwwerken en minimalistische 
sculpturen. Sinds het midden van de jaren 
tachtig focust het werk van McBride op 
onverdachte en schijnbaar onbelangrijke 
elementen van het hedendaagse 
stedelijke landschap. Ze neemt die uit 
hun context door te spelen met hun 
schaal, hun materiaal en hun connectie 
met hun omgeving. Zo herinterpreteert 
ze parkings, tribunes, kanalen, 
verluchtingssystemen, watertorens en 
luifels, en geeft ze een metaforisch 
karakter. 

McBride gebruikt uiteenlopende 
materialen zoals rotan en Muranoglas, 
Carrara-marmer, brons en canvas, in 
een poging om de tegenstellingen te 
illustreren tussen massaproductie en 
vakmanschap, tussen hoge en lage cultuur. 
Sommige werken zijn grootschalig en 
kritisch tegenover het sociale gebruik van 
publieke ruimte, en vaak begeleidt ze haar 
sculpturale, architecturale werken met 
performances. 

McBride werkt ook met publicaties en 
neemt actief deel aan het maken van haar 
tentoonstellingscatalogi, zodat die veel 
meer worden dan eenvoudige illustraties 
van haar werk en ze een eigen artistiek 
leven gaan leiden.

KUNSTWERK:

In Mini Manager maakt Rita McBride 
sculpturale abstracties van huiselijke 
bedieningspaneeltjes. De objecten 
worden ontdaan van hun oorspronkelijke 
uiterlijk en functie en krijgen een egale 
witte laag. McBride wil de functie van 
de panelen onderzoeken, juist door ze 
in haar werk te verbergen. Laat onze 
verbeelding toe er onmiddellijk een 
nieuwe functie aan te geven of associëren 
we deze witte sculpturen alleen maar 
met het bedieningspaneeltje voor de 
verwarming? Door ze in een artistieke 
context te brengen, wijst McBride ons 
op hun aanwezigheid op zich, maar ook 
op de potentiële schoonheid die deze 
onopvallende objecten bezitten.

Rita McBride

Rita McBride, Mini Manager, 2004, Bruikleen M HKA van Stichting Beeldende Kunst Middelburg/De Vleeshal 
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Guy Mees (1935-2003) ontpopte zich als 
schilder in Antwerpen in de late jaren 
vijftig, als de naoorlogse avant-gardekunst 
uit de VS haar weg naar België begint te 
vinden. Zijn eerste voldragen werken zijn 
een serie zwarte houtskoolschilderijen die 
evengoed als reliëfs beschouwd konden 
worden.

In 1960-1967 produceert Mees een 
omvangrijk oeuvre met industrieel 
vervaardigde kant en neonlichten in 
verschillende vlakke en driedimensionale 
composities. Ze zijn allemaal Verloren 
Ruimte getiteld. Rond 1970 experimenteert 
hij met performance en super 8 film. 
In de jaren zeventig, tachtig en negentig 
werkt Mees veelal op, of met, papier. 
In 1983 maakt hij weer gebruik van de 
titel Verloren Ruimte: hij siert zijn site-
specifieke werken met gekleurd papier als 
een ander soort ‘verloren ruimtes’.

Het werk van Mees is systemisch, maar 
het systeem ontstaat in het werk zelf. 
Met uitzondering van een korte 
tekst in Flash Art in 1973, heeft hij 
nooit commentaar of uitleg gegeven, 
waarschijnlijk omdat hij gesproken en 
geschreven woorden als te definitief 
beschouwde voor wat hij met zijn 
kunstpraktijk beoogde. 
De nauwkeurigheid van het oeuvre – 
met in elkaar grijpende elementen uit 
de schilderkunst, beeldhouwkunst en 
performance, waarin de belangrijkheid 
van kleur, textuur en de ervaring van de 
ruimte primeren – is van een andere orde 
dan een louter adequate verbale ‘definitie’.

Naar het einde van zijn leven toe komt 
Mees los van zijn strikte keuze voor 
de abstractie die hem tot dan toe altijd 
voldoende speelruimte en variatie heeft 
gegeven en verkent hij het gebruik van 
elementen van omschrijvende figuratie.

KUNSTWERK:

Guy Mees gebruikt diverse papiersoorten, 
krantenpapier, textiel, soms zelf 
schilderdoek en aluminiumfolie. Soms 
merkt men enkel  aan slagschaduwen 
dat het geen geschilderde of gekleefde 
kleurenbanen zijn. De papiervlakken 
van verschillende breedte en vorm 
creëren door de werking van de kleuren 
tegenover elkaar een illusie van diepte. 
Vanaf 1983 worden de gedeeltelijk open, 
uit verschillende knipsels bestaande 
composities gaandeweg vereenvoudigd tot 
éénkleurige knipsels.

Guy Mees

Guy Mees, Verloren Ruimte, 1988, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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De Belgische beeldend kunstenaar 
Jacqueline Mesmaeker (°1929) start 
haar artistieke loopbaan tijdens 
de jaren zestig als modeontwerpster. 
In 1967 behaalt ze haar diploma aan 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten in Brussel. Ze geeft les aan 
verschillende onderwijsinstellingen terwijl 
ze zich als beeldend kunstenaar toelegt op 
installaties, video’s en fotografie. 
In de marge blijft ze gedurende haar 
gehele oeuvre ook schrijven, tekenen 
en ontwerpen.

Ze speelt met tijd en ruimte, met 
zichtbaarheid en illusie, wat haar werk een 
gelaagdheid geeft die ze zo structureert 
dat ze de toeschouwer toelaat in haar 
denksporen te treden. Die sporen worden 
voor een groot deel bepaald door de 
verhouding tussen de begrippen “ruimte” 
en “tijd”, die sinds de uitvinding van de 
fotografie een geheel nieuwe benadering 
toelaten van het begrip “afbeelding”. 
Voordien verdween de werkelijkheid als 
een voorbijgaande gebeurtenis. 
De mens − of de kunstenaar − was lange 
tijd de enige die deze werkelijkheid kon 
proberen uit te beelden − al dan niet 
waarheidsgetrouw. Door de fotografie 
ontstaan er echter afbeeldingen met een 
anachronistische discrepantie: wat we op 
papier te zien krijgen is een “er geweest 
zijn” dat “hier en nu aanwezig is” (zoals 
Roland Barthes het verwoordde). En 
de toeschouwer fungeert hierbij als de 
verbindende factor voor de afbeeldingen, 
als schakel in de onderbroken en lineaire 
ruimte-tijdrelatie. Misschien is het 
deze vreemde tegenstelling tussen het 
ruimtelijk aanwezig zijn in een afwezige 
tijd, die het leidmotief vormt in haar 
werken.

 De beelden van Jacqueline Mesmaeker 
laten een imaginaire tijdreis toe die de 
kijker laat zweven doorheen een onzeker 
gebied. Is het geheugen of herinnering? 
Spoor of doolhof, droom of vergetelheid? 
De kunstenares laat alle opties open 
door te spelen met de vele facetten 
en empirische uitgangspunten van de 
fotografie: projectie, prent, duplicaat, 
oxidatie, fixatie, verstening.

KUNSTWERK:

Caméra non assistée bevat opnames van 
het nachtelijk zicht vanuit ramen en 
vensters. De data van de opnames worden 
weergegeven in het beeld. De “camera 
zonder hulp” lijkt dus op het eerste zicht 
een eenvoudige, directe en objectieve 
opname van een banaal uitzicht. Toch is 
er meer aan de hand. De film wordt in 
vraag gesteld door de cinematografische 
componenten – opname, projectie, 
licht – te verbinden met picturale en 
architecturale elementen, zoals veluxen 
en straatverlichting. De hele montage gaat 
over het opentrekken van de perceptie.

Jacqueline Mesmaeker

Jacqueline Mesmaeker, CAMERA NON ASSISTÉE, 1996-2010, Collection M HKA, Antwerp
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Sofie Muller (°1974) studeert 
schilderkunst aan de Koninklijke 
Academie in Antwerpen en vervolgens 
beeldhouwen, grafiek en 3D-ontwerp aan 
het Sint-Lucasinstituut in Gent. 

Haar oeuvre getuigt van een onbevangen 
blik en de gave om beelden te ontwerpen 
die ondanks hun eenvoud een opvallende 
diepgang vertonen. De personages die ze 
creëert − zowel op papier als geboetseerd 
of gegoten − drukken een breed scala uit 
aan directe menselijke emoties. Angst, 
verdriet, verlangen of beklemming. Muller 
toont daarmee de ontoereikendheid van 
het leven, maar ook de troost van een 
herinnering. 

De ongekunstelde eerlijkheid waarmee ze 
al deze emoties recht in de ogen kijkt, is 
een eigenheid die de kunstenares al vroeg 
heeft ingezet voor de kalibrering van haar 
werk. Hoezeer ze ook experimenteert om 
het menselijke leed te veruitwendigen, 
haar werk blijft altijd hartverwarmend, 
met een bijzonder gevoel voor empathie 
en intimiteit. 

Veel van haar personages delen een 
innerlijk leed, een menselijk defect of een 
onzichtbaar litteken. Muller zoekt daartoe 
bewust naar ‘gekwetste’ brokken materie 
met ‘fouten’ of een natuurlijke erosie. 
Haar mentale portretten tonen mede ook 
daardoor geen herkenbare stereotypen, 
integendeel. Uit elk personage, en zelfs 
uit elk afgezonderd lichaamsdeel ervan, 
spreekt een eigenheid die bijzonder 
herkenbaar is; en net daarom universeel 
kan worden. Ze getuigen van een jeugd, 
een droom, een illusie in verhouding tot 
een mankement. Van bij de eerste aanblik 
voel je het meteen: er schort iets, maar 
het is niet onoverkomelijk. Sofie Muller 

bedekt alle verdriet met de mantel der 
liefde.

KUNSTWERK:

Dit recente werk van Sofie Muller bestaat 
uit een geïsoleerd hoofd dat op een 
karretje ligt samen met zakjes cement die 
ook kussentjes zouden kunnen zijn. De 
installatie lijkt nog deel uit te maken van 
het atelier. Het hoofd is gehavend en deels 
vuil, roze gekleurd en toont zo fysieke en 
psychische kwetsuren. 

Sofie Muller

Sofie Muller, AL/IL/17, 2017, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Guy Rombouts (°1949) is opgeleid 
als drukker-typograaf en werkt sinds 
de jaren zeventig aan alternatieve 
communicatiesystemen. Rombouts stelt 
ons huidig communicatiesysteem om 
verschillende redenen in vraag.

De vader van Rombouts was typograaf 
en drukker in Geel én de uitgever van 
de lokale krant Het Nieuwsblad van Geel. 
Drukletters zijn dan ook een deel van 
de vroegste alledaagse ervaring van de 
kunstenaar. Rombouts studeert eerst 
typografie maar besluit later, onder meer 
geïnspireerd door het programma van de 
Wide White Space Gallery in Antwerpen, 
om beeldhouwer te worden. 

Volgens Rombouts is er via onze taal 
geen directe communicatie mogelijk en 
bijgevolg kunnen sommige gevoelens niet 
verwoord worden. Daarom gaat hij vanaf 
1979 op zoek naar systemen waarbinnen 
vorm en inhoud zo veel mogelijk kunnen 
samenvallen. In 1986 leggen hij en zijn 
levensgezellin en artistiek partner Monica 
Droste (1958-1998) de laatste hand aan 
een alfabet waarbij woorden letterlijk 
terug gestalte kunnen aannemen. Het 
krijgt de naam AZART, wat verwijst naar 
AZ-Art, de kunst van A tot Z, maar ook 
naar de Franse term hasard, die toeval 
betekent. Elke letter correspondeert met 
een lijn met een welbepaalde naam. Elk 
letterteken krijgt ook een eigen kleur die 
overeenkomt met de eerste letter van die 
kleur.

Naast het AZART ontwikkelt Rombouts 
nog steeds nieuwe alfabetten van kleuren, 
levensmiddelen en andere materiële of 
immateriële verschijnselen en verbindt 
hij zo steeds weer zijn taal- en zijn 
materiegevoeligheid.

KUNSTWERK:

Guy Rombouts maakt voor Middle Gate 
II een hoedenalfabet. De gevouwen 
hoeden zijn gemaakt van onbedrukt 
krantenpapier – ooit bestemd voor het 
Nieuwsblad van Geel – op het formaat 
van een halve Colombier, een oud Frans 
papierformaat. Elke hoed is anders 
gevouwen; 13 keer een slagje scherper en 
dan in de andere richting weer terug. Op 
elke hoed zit een letter bevestigd in de 
overeenkomstige vorm van het ‘Azart’-
alfabet van Rombouts: ‘angulair’ voor de 
‘A’, ‘barensteel’ voor de ‘B’, enzovoort. 
De hoeden worden getoond op het 
zitmeubilair in de kerk.

Het kleurenalfabet is een ode aan de 
synesthesie en is op dezelfde wijze 
ontworpen als het snijpuntloze azart-
lijnenalfabet: elke eerste letter van 
de naam van de kleur is gelijk aan de 
kleurwaarde van de letter. De ‘I’ is indigo, 
de ‘A’ is is aquamarijn enzovoort. 

Zie ook www.azart.be

Guy Rombouts

Guy Rombouts, Uplifting Things, 2018, Courtesy Annie Gentils Gallery
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De Amerikaanse schrijfster en dichteres 
Mary Ellen Solt (1920-2007) maakt in 
de Verenigde Staten naam als essayist, 
vertaler, uitgever en docent, maar is 
bovenal bekend voor haar concrete 
poëzie waarmee ze vanaf de jaren zestig 
een artistieke dimensie toevoegt aan de 
klassieke literatuur. 

Haar meest gekende gedichten − 
vormgegeven als bloemen − worden in 
1966 samengebracht in de bundel Flowers 
in Concrete. Ze geldt als een van de 
voortrekkers van de concrete en visuele 
poëzie die dan wereldwijd de aandacht 
trekt. Haar werk wordt ook tentoongesteld 
op de Biënnale van Venetië, een duidelijke 
erkenning van het geschreven woord 
als visuele kunstvorm. Met haar brede, 
internationale blik tracht ze auteurs uit 
verschillende landen en continenten te 
verenigen, wat resulteert in het boek 
Concrete Poetry - A World View uit 1968, 
dat gedichten en manifesto’s bevat die het 
nieuwe medium van de “materiele poëzie” 
uitvoerig belichten. 

De rode draad doorheen het talige 
experiment van de concrete poëzie is de 
literaire betrachting om het ritme van de 
taal te laten samenvallen met de visuele 
dimensie van het schrijven en tekenen. 
Deze nieuwe soort literatuur richt zich 
niet in de eerste plaats op de inhoud of 
de boodschap van de auteur, maar op de 
manier waarop de tekst zich aandient. 
Het gaat om taal die verrast door de 
vorm, door de plaatsing van de letters, 
door weglatingen of herhalingen, en door 
het inspelen op de opmerkzaamheid van 
de lezer die geprikkeld wordt om zelf 
associaties te zien en verbanden te leggen.

KUNSTWERK:

Mary Ellen Solt componeert haar 
gedichten als grafische beelden. Voor 
haar bloemenreeks Flowers in Concrete 
rangschikt ze de botanische benaming in 
de vorm van de betreffende plant.

Mary Ellen Solt

Mary Ellen Solt, Wild Crab, 1966, Collection M HKA, Antwerp, Donation Wilfried Wijnants, 2018
Mary Ellen Solt, Forsythia, 1966, Collection M HKA, Antwerp, Donation Wilfried Wijnants, 2018

Mary Ellen Solt, Zinnia, 1966, Collection M HKA, Antwerp, Donation Wilfried Wijnants, 2018
Mary Ellen Solt, zig zag, 1966, Collection M HKA, Antwerp, Donation Wilfried Wijnants, 2018

©  M HKA
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Als beeldend kunstenaar wordt Johan 
Tahon (°1965) gedreven door vragen 
naar de zingeving van zijn bestaan. Die 
noodzaak om de dagelijkse werkelijkheid 
te overstijgen streeft naar een niveau 
dat aansluit bij de Jungiaanse idee van 
archetypen. De kunstenaar is niet 
enkel een vakman maar zet beelden 
in de wereld die ontstaan vanuit zijn 
innerlijke verbondenheid met de 
materie. Die verbondenheid is fluïde en 
ontastbaar; enkel waar te nemen zoals 
onverklaarbaar geestescontact tussen 
mensen of een spiritueel aanvoelen van 
onontkoombaarheden. De queeste van 
Tahon is de zoektocht naar een verborgen 
mystieke waarheid die zichtbaar wordt in 
de kwetsbaarheid van zijn beelden. 

De kunstenaar gelooft dat het goddelijke 
in de mens uitdrukkelijk niet te vinden is 
in (of met) de ratio, maar in het sensitieve, 
het lichamelijke en het intuïtieve. Hij 
gebruikt zijn atelier als een tempel voor de 
geest en een werkplaats voor het lichaam, 
dat telkens opnieuw de strijd aangaat met 
de materie; niet in de eerste plaats om 
schoonheid te scheppen, maar om het 
onverklaarbare tot uitdrukking te brengen 
en verbinding te maken met een diepere 
vorm van bewustzijn. 

De sculpturen van Tahon nemen diverse 
vormen en formaten aan, met bijvoorbeeld 
betraande witte hoofden met een 
herkenbaar figuratief aangezicht, klaar 
om in stille dialoog te treden, maar met 
lijf en leden die vormelijke abstracties 
zijn gebleven. Deze beelden zijn in zekere 
zin nooit af en al zeker niet volmaakt. 
Ze zijn de samenvatting van de tragische 
schoonheid van het bestaan, het besef dat 
er altijd iets ontbreekt, dat de zoektocht 
nooit eindigt, en dat het universum zo 

veel verborgen houdt dat de nietigheid van 
de mens het enige is wat overblijft. Hoe 
beladen de geest van zijn oeuvre ook mag 
klinken, in werkelijkheid is bij Tahon alles 
vederlicht. Er is geen woede of wanhoop, 
geen geschreeuw en al zeker geen pose. 
Zijn ambachtelijke arbeid is gestoeld op 
inzicht en aanvaarding, al leidt dit soms tot 
beelden die uit elke porie lijken te wenen.

KUNSTWERK:

Wit is de kleur van vrede en rust, 
misschien ook de berusting die we 
terugzien in het oeuvre van Johan Tahon. 
Zijn beelden zijn in zekere zin nooit af 
en al zeker niet volmaakt. Ze zijn de 
samenvatting van de tragische schoonheid 
van het bestaan, het besef dat er altijd iets 
ontbreekt, dat de zoektocht nooit eindigt, 
en dat het universum zo veel verborgen 
houdt dat de nietigheid van de mens het 
enige is wat overblijft.

Johan Tahon

Johan Tahon, Amor Spheroid, 1997, Private collection, Antwerp
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Philippe Van Snick (°1946) maakt 
werk dat wordt gekenmerkt door een 
uiterst eenvoudige, aan het minimalisme 
verwante vormentaal en het herhaaldelijke 
gebruik van steeds dezelfde kleuren: 
soms enkel blauw en zwart, symbool 
van dag en nacht. Sinds 1980 gebruikt 
hij systematisch zijn eigen tiendelige 
kleurenpalet met de hoofdkleuren rood, 
geel en blauw, de secundaire kleuren 
oranje, groen en paars, met de ‘niet-
kleuren’ wit en zwart die staan voor het 
immateriële en met goud en zilver als 
kleuren die verwijzen naar materialisme 
en materiële rijkdom, maar in het 
voetspoor van de occulte alchemische 
traditie ook als ‘inerte’ of ‘pure’ metalen 
kunnen worden geïnterpreteerd. 
Daarnaast staan ze spreekwoordelijk voor 
‘zwijgen’ (goud) en ‘spreken’ (zilver). Voor 
Van Snick hebben kleuren dus zowel een 
mentale als een fysieke betekenis.

Zijn werken zijn nauw verbonden met 
zowel de abstracte notie van ruimte 
op zich als met de fysieke ervaring van 
de kijker in een concrete ruimte. Van 
Snick maakt gebruik van een eenvoudig 
en afgebakend visueel vocabularium 
dat onder meer bestaat uit conceptuele 
fotografie, wiskunde, fragiele sculpturen. 
Naast zijn tien vaste kleuren en andere 
decimale systemen zijn ook bipolaire 
fundamentele krachten een belangrijk 
aspect in het hele oeuvre, bijvoorbeeld 
de tegenstelling tussen licht en donker, 
orde en chaos, kleur en het ontbreken van 
kleur, evenals het gladde en het ruwe.

KUNSTWERK:

Het werk Eilanden bestaat uit tien sierlijk 
gevormde organische oppervlakken in de 
tien kleuren die kenmerkend zijn voor het 
hele oeuvre van Philippe Van Snick (de 
hoofd- en secundaire kleuren, de niet-
kleuren wit en zwart en de metaalkleuren 
goud en zilver), aangevuld met drie dag- 
en nachteilanden in de kleuren blauw 
en zwart. Het werk symboliseert een 
dichtgeschoven archipel van duidelijk 
onderscheiden geografische entiteiten. De 
museale installatie wordt getoond op de 
vloer maar lijkt de gehele ruimte in beslag 
te nemen. 

Philippe Van Snick

Liliane Vertessen, MM LOLA, 1983, Collection M HKA, Antwerp, Collection Flemish Community
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Where Dogs Run is de naam van een 
bevlogen Russisch kunstenaarscollectief, 
afkomstig uit Yekaterinburg in het 
Oeralgebergte, dat op multimediale 
wijze uiting geeft aan intellectuele en 
licht subversieve artistieke statements 
in de vorm van installaties, video’s en 
DIY-pakketten. 

Men zou hen mediakunstenaars kunnen 
noemen, de groep combineert innovatieve 
visuele technieken met wetenschappelijke 
onderzoeksinstrumenten en low tech om 
hybride installaties te maken die een vorm 
van artificiële intelligentie produceren 
- en deze tegelijk in vraag stellen. De 
intelligentie is immers bewust gestuurd 
en gekleurd, wat meteen hun politieke 
en wetenschappelijke argwaan verraadt. 
Het creatieve collectief, opgericht in 
2000, vertegenwoordigt een breed 
scala van technieken (geluid, video, 
installaties, performances) waarmee ze 
hun persoonlijke, idealistische ideeën 
laten samengaan met empirisch onderzoek 
en lichamelijke ervaringen, maar ook 
doctrines of mythologische verhalen. 

Met veel gevoel voor verbeelding 
ontwerpen ze pseudowetenschappelijke 
installaties om de psychologische en 
maatschappelijke mechanismen bloot te 
leggen die onopgemerkt de dagelijkse 
realiteit bepalen. Het laat hen toe 
een artificiële wereld te creëren die 
futuristisch en vrij wil zijn, maar die 
onlosmakelijk verbonden blijft aan 
de demonische achtergrond van de 
historische realiteit. De groep bestaat 
uit Vladislav Bulatov (°1975), Natalia 
Grekhova (°1976), Olga Inozemtseva 
(°1977) en Aleksey Korzukhin (°1973).

KUNSTWERK:

Voor het werk Evaporation of the 
Constitution of the Russian Federation werd 
de Russische grondwet door Where Dogs 
Run naar Morsecode vertaald. Dit werd 
vervolgens ‘uitgezonden’ door druppels 
water met tussenpozen op hete strijkijzers 
te laten vallen. Een druppel valt enkel als 
het ijzer voldoende heet is. Het doel van 
dit proces is om informatie als stoom te 
verzenden.  De tekst van de grondwet 
wordt op een scherm getoond en verdwijnt 
geleidelijk, zodat het publiek kan volgen 
welke informatie op dat moment wordt 
verdampt. Voor de definitieve versie nu 
wordt niet enkel de Russische grondwet 
verdampt, maar ook de Amerikaanse 
grondwet en het verdrag van Lissabon.

Where Dogs Run

Where Dogs Run, Evaporation of the Constitution, 2017
Collection M HKA, Antwerp, Donation VAC , 2018
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