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Sinds januari 2013 werkt Cultuurcentrum
Strombeek structureel samen met S.M.A.K.,
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
in Gent. Voor een periode van vier jaar
zal het Cultuurcentrum onder de noemer
Museumcultuur Strombeek/Gent jaarlijks
twee tentoonstellingsprojecten realiseren (een
drieluik in het voorjaar en een tweeluik in
het najaar) waarin een bepaalde thematiek
wordt uitgediept. Dit gebeurt aan de hand
van de collectie van S.M.A.K., die bestaat uit
meer dan 2.000 werken en een periode van
pakweg zestig jaar omspant. De werken uit
de collectie van S.M.A.K. worden aangevuld
met werken uit privécollecties en nieuwe
producties. Museumcultuur Strombeek/Gent
is een unieke interregionale samenwerking
met als doel een nieuw publiek in contact te
brengen met de recente kunstgeschiedenis
op basis van de rijke collectie van S.M.A.K.
Museumcultuur Strombeek/Gent is een
concept van Cultuurcentrum Strombeek. De
uitwerking en organisatie vinden plaats in
nauwe samenwerking met S.M.A.K. Gent.

Salam Atta Sabri & Jan Van Imschoot, The Wall of Peace, 2015
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arallel met de tentoonstelling The Bottom Line die
vanaf 9.10 plaatsvindt in S.M.A.K. houdt a line is a line
is a line actuele vormen van tekenkunst tegen het licht.
Jong talent vindt zijn plaats naast gevestigde namen.

De tekenkunst kent een lange geschiedenis. Lange tijd had ze
vooral een dienende functie. Pas in de twintigste eeuw gingen
kunstenaars het ook beschouwen als een volwaardige vorm van
expressie. In de tweede helft van de twintigste eeuw maakte
de ontwikkeling van nieuwe media het “manuele” in veel
vakgebieden overbodig. Digitale media wonnen in sneltempo aan
belang en werkten nieuwe methodes en toepassingen in de hand en
ook voor de tekenkunst ging er een nieuwe wereld open.
Met a line is a line is a line wil Museumcultuur Strombeek/
Gent de vele vormen van tekenen tegen het licht stellen. Deze
tentoonstelling biedt geenszins een volledig overzicht, noch
is er sprake van een overkoepelend thema of van een tijd- of
plaats - of mediumgebonden benadering. Wat de tentoonstelling
wel doet, is de tekenkunst in een breed perspectief plaatsen,
rekening houdend met zowel een aantal historische figuren
die de kunst vandaag nog steeds beroeren, als met werk van
kunstenaars die in “onze” verwarrend-globale, interessante
tijd op zoek zijn zich uit te drukken omtrent datgene wat zich
aandient zowel op persoonlijk vlak als daarbuiten. Van potlood
op papier via aquarel en losstaande lijnen in de ruimte tot
tekeningen die zich op materieel ongrijpbare manier manifesteren

via video of licht is het de “lijn” die als een rode draad
doorheen deze tentoonstelling loopt. De tekenkunst werd in deze
tentoonstelling eerder opgevat als een “state of mind” dan als
een medium: het is vooral de directe manier van werken en ideaproduction die de tekenkunst tot een geliefkoosd medium voor
kunstenaars maakt.
a line is a line is a line is opgebouwd rond een aantal
artistieke gevoeligheden met kunstwerken die zich weten te
handhaven zowel in de intieme ruimte van Het Kabinet als in de
fragiele context van de openbare site van het cultuurcentrum.
a line is a line is a line is een poging om kunstenaars
praktijken en uiteenlopende (inhoudelijke en formele) intenties
naast elkaar te brengen. Hoewel de eigenheid van de kunstenaars
en hun oeuvre gearticuleerd wordt, vormden zich tussen de
onderlinge werken groepen rond bepaalde gemeenschappelijke
gevoeligheden.
De Nederlandse kunstenaar Bart Lodewijks werkt gedurende
twee maanden aan een traject in de gemeente Strombeek-Bever.
Met slechts krijt als artistiek “wapen” zal hij een traject
uittekenen waarin hij het stedelijke en sociale weefsel in de
onmiddellijke omgeving van Strombeek verkent, zoals hij dat
recent ook met verve deed in onder meer London, Ronse, Gent en
in Rio.
De wetenschap als onderliggend denken vormt het uitgangspunt
voor een cluster met werk van Georges Vantongerloo, Royden
Rabinowitch, Lore Vanelslande, Peter Downsbrough, Philippe Van
Snick en Anne Teresa De Keersmaeker. Vanuit het systematische
en afstandelijke “weten” wordt het kunstenaarschap ingezet
voor tekeningen die in hun mathematische eenvoud stilte en
schoonheid genereren zonder zichtbaar iets over de wereld te
melden.
In Het Kabinet worden tal van autonome tekeningen gepresenteerd
van al even weerbarstige, autonome kunstenaars die een
plastische wereld neerzetten in tekeningen die de verbeelding
uitdagen, prikkelen en (mogelijk) in de geest van de toeschouwer
“poëzie” worden. Werk van referentiële kunstenaars als Joseph
Beuys, Meret Oppenheim, Mario Airo en Walter Swennen wordt in
dialoog gebracht met jong werk van Kasper Bosmans en Gwendolyn
Lootens. Op die manier verdampt het begrip tijd en wordt de
grens tussen “jong” en “gevestigd” minder van tel.
Een andere cluster laat werk zien van kunstenaars die zich
al een hele tijd zich thuis voelen in Cc Strombeek: Marcel
Broodthaers, James Lee Byars, Jacques Charlier en Marinus
Boezem; kunstenaars wiens oeuvre vandaag “een verschil” toont
en jonge generaties volop inspireert én motiveert om op zijn
minst alert en “persoonlijk” te blijven.
Een andere cluster van belang nestelt zich rond het werk van
Gerhard Richter, Blinky Palermo en Andy Warhol.

Drie grootmeesters die in elkaars geniale zog laveren en een
oeuvre hebben uitgebouwd waaromtrent heel veel kernvragen m.b.t.
de actuele kunst circuleren.
De Iraakse kunstenaar Salam Atta Sabri vormt het hart van de
politieke ader in deze tentoonstelling. Van hem is een selectie
tekeningen te zien uit de reeks Letters From Baghad. Deze reeks,
gemaakt tussen 2012 en 2015, bestaat uit meer dan 300 tekeningen
waarin hij via persoonlijke statements en herinneringen uiting
tracht te geven aan de recente gebeurtenissen in zijn land.
De Belgische kunstenaar Jan Van Imschoot accepteerde onze
uitnodiging om met Salam Atta Sabri in dialoog te gaan. Deze
insteek is een directe link naar het paviljoen van Irak op
de Biënnale van Venetië dat dit jaar werd samengesteld door
Philippe Van Cauteren. In de kantlijn wordt ook een selectie
tekeningen getoond afkomstig uit de vluchtelingenkampen in
Irak. Deze tekeningen werden in 2014 op initiatief van Philippe
Van Cauteren en de Ruya Foundation verzameld en een selectie
werd recent gebundeld in een boek uitgegeven door Mercatorfonds.
Als werkers in kunst en cultuur kunnen wij in deze wereld niet
zomaar aan de zijlijn blijven staan en toekijken.
Buiten laten de aanwezige werken van Peter Downsbrough (Two
Pipes, 1970/2013), Philippe Van Snick (Ellips, 2006) en Joëlle
Tuerlinckx (MONUMENT POUR LES ARTS ET CULTURES NON INTEGRES
(Halles de Schaerbeek/Bruxelles -Palestine / Ramallah) - échelle
1/3, 2013) zich perfect integreren in het concept van A LINE IS
A LINE IS A LINE dat deze driedimensionale “tekeningen” in de
openbare ruimte met graagte betrekt in een ruimer denken over
de lijn in al haar grilligheden en verschijningsvormen.
In Studio S ten slotte installeert Luc Derycke/ MER Paper
Kunsthalle het 17de MER. Station - waarin de mogelijkheden van
het boek als expositieruimte worden afgetast. Daarnaast zal
digitaal werk te zien zijn van Francis Alÿs en de Humane Groene
Boontjes. De digitale interventie van de Brusselse kunstenaar
Hans Verhaegen zal zich ook perfect nestelen op een publiek
zichtbare plaats.

Luk Lambrecht
Lieze Eneman

SPECIAL PROJECT

BART LODEWIJKS / langdurig project
in en rond de plooien tussen Strombeek en
Brussel
De Nederlandse, in Gent residerende kunstenaar
Bart Lodewijks (1972) maakt al jaren op de
meest radicale manier werk in situ dat amper
overblijft via filmopnames of foto’s. De “huid”
van zijn nomadische artistieke praktijk is “het
oppervlak” / de grond waarop wij als mens
lopen en leven. Met (amper) schoolkrijt weet hij
meridianen te tekenen die in de niet eens meer
door ons opgemerkte chaos van onze omgeving
– heel even lijnen uitzetten die ons (even) doen
stoppen en nadenken wat die onnuttige lijnen
betekenen. Zijn werk is onherroepelijk als het
zich ontvouwt in de open publieke ruimte; de
regen wast alles meedogenloos weg... Zijn broze
interventies zoals bij de zonderlinge pianist in
Bever blijft een “cadeau” voor de bewoner –
“kunst in huis” dat vast zit op een muur en zich
afzet tegen elke vorm van speculatie over gewin
via verkoop. “Van wat leeft die kunstenaar dan
wel?”, hoor ik u lezen. Wel, Bart Lodewijks leeft
van een maandelijks loon en stelt zich op die
manier als kunstenaar binnen eenzelfde sociale
statuut zoals dat van de meesten onder ons.
Bart Lodewijks stelt niet alleen vragen bij de rol
van de kunst maar is en blijft ook met zichzelf
radicaal door zich als kunstenaar te beschouwen
als “een bediende” in functie van de creatie van
tijdelijke kunst gebaseerd op “street” interactie
met het (toevallige) publiek.
Filmmaakster Griet Teck documenteerde een
aantal wandelingen van Bart Lodewijks die
hem op minder bekende plaatsen brachten in
Strombeek en bij al even onbekende, verborgen
mensen die bijvoorbeeld een begenadigde,
klassiek geschoolde pianist bleek te zijn. De
kunst van Bart Lodewijks is mooi te traceren via
de korte film van Griet Teck waaruit blijkt hoe
mensen die niks met kunst en cultuur te maken
(willen) hebben plots in het brandpunt komen
te staan van een tijdelijk met krijt uitgevoerd
kunstwerk. Kunst is kunst is kunst – dat staat
buiten kijf, maar als de kunst verwikkeld

geraakt in bijzondere gesprekken over kunst
dan wordt het kunstwerk een doorleefde
realiteit, zondermeer. De film van Griet Teck
en de ingreep tegen de bakstenen muur aan
het cafetaria van het Cc, die sterk doet denken
aan een buitengevel - geven een impressie over
de radicaal artistieke en tegelijk diep in en
bij de mens verweven verbondenheid van de
kunstpraktijk van Bart Lodewijks.
Een overzicht van de locaties die Bart Lodewijks
aandeed sedert midden augustus – een project
dat nog een doorloopt tijdens de maand oktober
2015.
Voetgangersbrug (uit serie: Lodewijks 1)
Van bovenaf ziet de krijtlijn er platter uit dan
wanneer je aan de voet van de brug staat.
Minneweg koning (uit serie: Lodewijks 2)
De in onbruik geraakte middenweg is een oude
ruggengraat van de stad. De weg schijnt de
geheime verbinding te zijn geweest tussen het
paleis van de koning en de woning van zijn
maîtresse.
Op het met mos en gras overwoekerde asfalt
teken ik twee dagen aan een stuk. Ik tref
er uitwerpselen van konijnen en vossen aan
terwijl aan weerszijden het verkeer van de A12
voorbijsnelt.
Frit uurtje (uit serie: Lodewijks 3)
De eigenaresse van het Frit uurtje vindt dat
de krijtstrepen geel hadden moeten zijn. Een
eigenzinnige klant daarentegen ziet in de strepen
mikadostokjes en vindt ze niet op frietjes lijken.
Charles buiten (uit serie: Lodewijks 4)
Uit het ogenschijnlijk onbewoonde huis klinkt
gestommel op. Ik stop met tekenen en klop op
de deur. Deze wordt geopend door een oudere
man. Achter hem in de woonkamer zie ik een
pianovleugel staan.
Charles binnen (uit serie: Lodewijks 5 en 5a)
‘Ik heb niet begrepen dat uw tekening
pianotoetsen voorstellen,’ zegt Charles.

Bart Lodewijks, People are people are people (Charles binnen), 2015

Esplanade (uit serie: Lodewijks 6)
Ondanks dat er veel mensen wachten bij
de tramhalte spreekt niemand me aan. Als
de tekening klaar is zie ik dat de krijtlijnen
verdwijnen tussen de rails en de stroomkabels.
Ibis hotel / tankstation Chaussée Romaine (uit
serie: Lodewijks 7)
Ten opzichte van het iets verderop gelegen huis
waar Charles piano voor mij speelde, tekent
een tankstation ontzield af. Er is geen personeel
aanwezig bij de pomp, automobilisten betalen
de brandstof met een bankpas of creditcard.
Opeens stopt er een bus met boeddhistische
monniken die mij de weg vragen. Ze komen
voor het Cirque de Soleil dat enkele dagen
geleden net buiten het zicht van het tankstation
werd opgebouwd.
Romeinse Steenweg (uit serie: Lodewijks 8)
Deze muur viel mij bij het eerste bezoek op.
Hij past precies in het selecte gezelschap van
‘geschikte muren om te betekenen met krijt’.
Toch wacht ik er lang mee om erop te tekenen.
Hij blijft op de reservelijst staan zolang de
andere locaties mijn aandacht opeisen.

Bertha (uit serie: Lodewijks 9)
Haar hele leven is Bertha gekend door haar
oliebollen op de kermis. ‘Het bakvet moet
gelig wit zijn, niet transparant,’ vertrouwt ze
me toe. Ze is 99 jaar, maar haar zoon, die al de
kermisattracties tegen de zin van zijn moeder in
de tuin stalt, zegt dat ze 85 is.
Meiseselaan (uit serie: Lodewijks 10,11)
Nadat de bewoners mij toestemming hebben
verleend om op hun huis te tekenen, keren ze
de volgende dag op hun schreden terug. Ze
schrijven een krijtverbod uit en maken dit
wereldkundig met briefjes die op de voordeur
en de brievenbus kleven. Op de tegenover het
huis gelegen kasseienstrook teken ik een soort
hoekvorm. Tijdens het tekenen sluiten de
bewoners hun rolluiken.
Sint A mandsplein
‘Om kosten te besparen is de bloembak die hier
stond vervangen door een rots, net als elders in
de straat. Kijk, op de achtergrond is de plek nog
zichtbaar waar de bloembak stond,’ zegt een
bewoonster.

YOLA MINATCHY

Yola Minatchy, Sans titre, 2014

De Wand & autonoom werk in de expo
a line is a line is a line

Yola Minatchy is vooral bekend met weelderige
composities van tropische landschappen. Ze
verwijzen naar en/of putten uit herinneringen
aan haar jeugd die ze, tot haar twintigste, op
het eiland Réunion doorbracht. Zij goochelt een
ideële wereld in een picturale taal waarin het
licht een rol van belang speelt. Het onderwerp
van haar kunst is als een aaneenschakeling van
flashbacks naar haar jeugd. Maar tegelijk bevat
elk werk onmiskenbaar elementen waarmee de
kunstenares zichzelf en ons uit koers slaat, onze
reis afremt, zelfs regelrecht saboteert. Paradoxaal
genoeg is het precies deze weerbarstigheid die het
werk ‘opent’. Mocht haar werk ons probleemloos
naar een gesublimeerd verleden leiden, dan zou
finaal een paradijselijke maar afgesloten wereld

op het doek verschijnen. Minatchy’s kunst
poogt zich daarentegen – in een onophoudelijk,
gepassioneerd zoeken – een weg te banen naar
een ongeziene, soms betere dan de wereld die wij
als onze wereld beleven.
Zij toont twee monumentale zwart/wit
tekeningen waarin het motief van bomen als
een spinnenweb zich over het papier streelt en
een nieuwe muur-installatie waarin zij tegen
de achtergrond van drie vlakken – wit/zwart
en goud – opnieuw het motief van een levensboom associeert met de symboliek van cijfers
en (levens-tekens). De installatie “the sign of
the time” straalt energie uit en dient ons grijs
denken een portie levens-adrenaline toe.

Mevrouw Maria Gilissen schreef bij deze gelegenheid een korte bespiegeling over
het werk van Yola Minatchy:
Yola Minatchy
Art has always held an important place for Yola Minatchy; drawing since childwood in
the seventies, painting in oils and making collages from the age of eleven, on her native
Reunion Island. A born artist with a life map and destiny written with a capital Y.
At 20 years old, Yola Minatchy leaves her Reunion Island to study at the Sorbonne in
Paris. After a Phd in law, she works also as a lawyer, then moves to Brussels, writes,
makes little films, “court-métrage” and photographs. If she used to transform her passion
and energy into a creative force, she stays first of all a painter.
For example, her early work, a series of oils on canvas ‘The Tropical World’” present a
physical and metaphysical dialogue between elements of the natural world and memories
of her childhood on the native island. Without doubt, these separations have sharpened
her memories of these places. The connection between the act of painting and the process of
memory become more prominent in this series.
Minatchy has explored, suspended, stretched her tropical world - a purification of the
vegetal diluted in clouds of colour and light which belong only to the south. This comes from
her interesting ability to explore the medium, the colors, the mouvement, the line.
Another earliest series, Roots, with bamboo and sugar cane, give évidence even of the ease
to structure and to organize the medium in the space.
The series “Water” reveals certainly her concerns as for the problems and future of water on
the planet.
The last series “The black box of the earth”, paintings of nature, with numbers, letters and
symbols invite us to decipher the codes… For Yola Minatchy, reality seems a combination
of mathematics components to question, to research, and to paint the world surrounding
us. This is an ambitious work that entails the creation of a sort of ideal pathway bring us
together as we search for common meaning and understanding, leading us into the Unity.
Beyond all poetic even philosophical contemplation, we ask whether the dynamism of
creation begins with the mark on the canvas or with the idea. Because attentive to the
planet, her work expresses also a reflection on certain social phenomenon. It consists of so
many strokes, initiatives, which are shifting the barriers towards a respect for Man and
the Earth.
Yola is in the habit of working not only in situ on her native island of Reunion, but
most of all in her Brussels studio, New York being her ‘ancrage modern art’. Her art is
influenced by her experience of living in different societies, her nomadic life style and her
relations with others.
Her work reveals an art at once dense, poetic, inventive, talented, constructive and above
all Beauty speaks.
Maria Gilissen Broodthaers
Yola Minatchy was awarded “Le Prix Marcel Broodthaers 2013” for painting.

Andy Warhol, Shoes, ca. 1958, Courtesy Mulier Mulier Gallery, Knokke

BLINKY PALERMO / ANDY WARHOL /
GERHARD RICHTER / THOMAS SCHÜTTE

een kwartet van kunstenaars met onderlinge
sympathieën gestoeld op een compromisloos
maken van kunst

Binnen a line is a line is a line vormen
clusters van kunstenaars een rode draad
doorheen het expo-concept. Palermo,
Warhol, Richter en Schütte zijn vier zeer
belangrijke kunstenaars wiens werk –
alhoewel heel verschillend – in elkaars
artistieke agglomeratie te situeren zijn.

ANDY WARHOL (1928-1987) is een icoon
die iedereen kent en één van de weinige
kunstenaars die ook voor Gerhard Richter
(1932), vanaf zijn prille werk van het begin van
de jaren zestig, van groot belang was. Gerhard
Richter zag in de artistieke productie van
Andy Warhol kenmerken zoals het gebruik van
anonieme motieven uit de massamedia en de
reclamewereld en apprecieerde de “mechanische”
manier van uitvoering zoals dat veelvuldig
gebeurde in Warhols “Factory” (fabriek) met de
techniek van de zeefdruk.

Van Andy Warhol tonen wij vier minder
bekende, vroege inkttekeningen uit de jaren
vijftig toen Andy Warhol (om te overleven)
professioneel tekende voor de reclamewereld.
BLINKY PALERMO (1943-1977) is een
naam die Joseph Beuys aan zijn student Peter
Heisterkamp verleende omwille van zijn fysieke
gelijkenis met de gelijknamige Amerikaanse
maffioso/bokspromotor... Blinky Palermo was
zeer goed bevriend met Gerhard Richter, ze
hadden beiden een voorliefde voor een strakke
en direct aan de architectuur gelinkte manier
van presentatie van hun werk. Palermo is bekend
van heel wat indrukwekkende muurtekeningen
en dito schilderingen. Strakheid en klaarheid
in vlak en lijn gingen gepaard met een precies
gevoel voor kleur – perfect functionerend in
specifieke ruimtes. Blinky Palermo realiseerde
in de periode 1966-72 heel wat fameuze
“Stoffbilder” waarin hij geo-abstracte kunst

imiteerde door strakke stukken eenkleurige
textielstof aan elkaar te naaien en over te
brengen op een houten frame. De 5 miniaturen
hier op de expo tonen intieme studies van zijn
verlangen om orde op zaken te stellen qua kleur
in een vorm.
THOMAS SCHÜTTE (1954) mag gerust als
één van de beste kunstenaars van zijn generatie
worden beschouwd. Hij liep “school” in de
schilderklas van Gerhard Richter, die hem
nog steeds ten zeerste apprecieert en volgt.
Thomas Schütte maakt werk en de techniek qua
vormelijke expressie is van geen tel. Op expliciete
uitzondering van video tekent, schildert en
“keramiekt” hij als geen ander en ontwerpt
architectuurmodellen en zelfs huizen die onlangs
in concreto werden gerealiseerd.
Thomas Schütte startte zijn carrière in het
begin van de jaren tachtig en nam deel aan
zowat alle (wereld)tentoonstellingen van belang,
zoals meerdere Documenta’s in Kassel. Bij het
begin van zijn carrière werd hij vooral beroemd
met zijn prachtige aquarellen en modellen
(een soort maquettes) die merendeel cirkelden
rond eenzaamheid, in een vorm gebracht
via een architecturale taal. Zijn aquarellen
zijn weergaloos; het zijn broze en poëtische
denkoefeningen die handelen over troost en
melancholie zonder ooit “suiker” te worden. De
reeks hier in Strombeek is een unieke reeks die
nooit eerder werd getoond en afkomstig is van
een gepassioneerde Belgische verzamelaar. Het
betreft niet minder dan 25 tekeningen die stuk
voor stuk al in hun prilheid van de jaren tachtig
een inhoudelijke prelude vormen op zijn machtig
werk dat tot op vandaag overal ter wereld in de
beste museale zalen prijkt én blijft intrigeren.
Van de meester zelf GERHARD RICHTER
tonen wij een meer dan indrukwekkende editie;
de reeks November (2008/2012); een fantastisch
werk dat in het verlengde van andere werken,
zoals het werk van Marcel Broodthaers en
Marinus Boezem op deze expo handelt over de
handtekening en bijgevolg de uniciteit van een
kunstwerk. Gerhard Richter experimenteerde
in 2008 met inkt op papier, uitgebreid met
drippings gemengd met aceton en benzine

op allerlei papiersoorten die doorlaatbaarheid
toelieten. Gerhard Richter kwam tot de
vaststelling dat de achterkant soms zeer prachtige
vormen opleverde die via die doorlaatbaarheid
van het papier nieuwe, ongeziene “composities”
en plastische realiteiten genereerden. Gerhard
Richter maakte een ongelooflijk betrouwbare
facsimile van zijn 27 tekeningen; zodanig zelfs
dat de meesten onder ons niet eens het verschil
zien tussen het origineel en de kopie. Gerhard
Richter is nooit zomaar tevreden over het
resultaat dat op een organische manier op papier
tot stand kwam; om die reden manipuleerde hij
achteraf de “automatische” tekeningen en in het
geval van de facsimile werden ze zelfs 180 graden
gespiegeld. Op die manier maakt Gerhard
Richter van zijn werk een complex geheel waarin
de realiteit van productie wordt opgehoogd met
een toegevoegde meerwaarde zonder dat dit
allemaal op het eerste gezicht opvalt.
Deze indrukwekkende cyclus van 2 x 27 bladen
(voor- en achterkant) ligt in het verlengde van
de “Strips” waarvan Gerhard Richter er één
toonde in Cc Strombeek in 2013 (About Waves).
Het betrof een prachtige print met eindeloos
veel horizontale streepjes gebaseerd op de
computeranalyse van een abstract schilderij uit
1993. Gerhard Richter weet als “oude” meester
de kunst tout court fundamenteel in vraag
te stellen in een tijdperk waarin de digitale
beeldvorming onze kijk op de wereld helemaal
overneemt...
Op die manier is deze cluster binnen a line is
a line is a line een heerlijke “ruimte” geworden
waarin werk van zeer belangrijke kunstenaars
van onze tijd elkaars “adem” voelen en naar
elkaar uitademen.

Radicale hand-tekeningen
MARINUS BOEZEM en
MARCEL BROODTHAERS,
JAMES LEE BYARS,
JACQUES CHARLIER
De Nederlandse kunstenaar MARINUS
BOEZEM (1934) is geen onbekende in Cc
Strombeek; begin dit jaar was nog werk van
hem te zien uit het einde van de jaren zestig
in de context van Art Eco. Hierin was het
verlangen zichtbaar naar “nieuwe” kunst in een
tijdsplooi van het einde van de jaren zestig toen
alles veranderde en de vrijheid eindelijk volop
arriveerde in het mensdom.
In a line is a line is a line is het werk van Marinus
heel pertinent aanwezig. Op de opening was op
het podium van de schouwburg een variant op
de performance Show XIV, Ruimtelijk Gebeuren,
De menselijke gestalte als objet d’art, 5 sept.
1967 (1967) te zien waarbij een reuzenzwaai de
elegantie van de vorm linkt aan een prachtige
haast menselijk-mathematische beweging in de
ruimte.
Op het dak van de tentoonstellingsruimte
ligt, onttrokken aan het oog van de bezoeker,
het monumentale werk The Vanishing of the
Artist (2015). De handtekening van Marinus
Boezem ligt op het dak uitgestrooid met (lekker)
vogelzaad. Het menu wacht op vogels die de
naam van de kunstenaar zullen meepikken in de

lucht/de hemel. Het is een werk dat terugblikt op
een interventie gebaseerd op luchtarbeid waarbij
de naam van de kunstenaar met een vliegtuig
tegen een blauwe hemel werd “geschreven”. Nu
zijn het de vogels die aan de haal gaan met de
handtekening van de kunstenaar; zijn bewijs
van authenticiteit. Het proces wordt rechtstreeks
opgenomen en getoond op een monitor opgesteld
aan de inkom. Het verloop van de tijd laat dit
werk verdwijnen; alleen een registratie en de
herinnering zullen zich vast-beitelen in onze
gedachten. De vogels keren niet meer terug.
Aan de inkom van de tentoonstelling is tevens
een deel van de machtige reeks La Lumière
Cistercienne (1985) te bewonderen. Marinus
Boezem houdt van het efemere, van het wisselende
licht en van de tijdloosheid van de architectuur.
Hij reisde in de jaren tachtig Europa rond
teneinde de architectuur te bezoeken van deze
kloosters en er foto’s en letterlijk lichtbeelden te
maken. In deze reeks zijn de grondplannen op
het glas gegraveerd en werpen, bij inval van licht,
een broze schaduw op het achterliggende stuk wit
papier. Opnieuw ontstaat het werk van Marinus
Boezem pas écht als een externe bron – het licht –
zich letterlijk doorheen het betekende glas “werpt”.
De kunst van Marius Boezem is doordrongen van
tijd en licht die op dragers worden “gevangen” die
op hun beurt verandering van perceptie en dito
interpretatie toelaten en activeren. Het oeuvre
van Marinus Boezem is breed, gelaagd, van
kunstgeschiedenis doordrongen en deint formeel
mee op de cadans van verandering.

Marinus Boezem, The Vanishing of the Artist, 2015, Courtesy Marinus Boezem

MARCEL BROODTHAERS (1924-1976) is
nog steeds de meest invloedrijke kunstenaar van
na de jaren zestig. Het was Marcel Broodthaers
die ongeveer alles wat los zat in de wereld
van de kunst en de perceptie van cultuur
problematiseerde met werk dat lichtjes provocatief
de toeschouwer letterlijk met de neus op de zaak
drukte. Marcel Broodthaers was een meester in
het woord, een perfecte regisseur van situaties die
ook resulteerden in een reeks films die de cinema
an sich op een innovatieve manier heruitvond.
Het werk en denken van Marcel Broodthaers
blijven leven; zijn oeuvre is een aaneenschakeling
van pleidooien in alle mogelijke expressies en
verschijningsvormen die de waarde van kunst en
cultuur propageerde. Marcel Broodthaers maakte
kunst tegen het culturele vergeten. In a line is a
line is a line tonen we van hem een klein werkje
dat, fragiel als het is, één van de meest radicale
kunstwerken ooit betreft.
L’Ardoise Magique (1972) is een magische lei
(vooral) door kinderen gebruikt om er tekeningen
in te krassen die met één zwaai konden worden
uitgewist. Het is een speels dingetje dat soms
amper leesbaar, echt goed bruikbaar was om een
schets te tekenen, hoogstens een pré-tekening die
nooit was bedoeld om “permanent’ te worden. Zo
een magische lei is een teken-machine die meteen
het beeld en de gedachte doen vergeten.
L’ Ardoise Magique van Marcel Broodthaers is
een paradox; hij schreef er tal van zijn initialen
‘MB’ op als een teken van (h)erkenning. Het
zijn initialen die de marktwaarde bepalen – MB
confirmeert de authenticiteit alsook het unieke
en de daaraan gekoppelde waarde van het
kunstwerk.
Deze magische lei houdt nu al sedert 1972
stand (53 jaar!) en heeft nog niks van haar
tintelende fragiliteit verloren... alhoewel het
hier tentoongestelde exemplaar mooi en veilig
is ingelijst. Denkbeeldig is dit kunstwerk
permanent in gevaar; één welwillende handeling
en het kunstwerk verdwijnt samen met haar
commerciële waarde.
Nooit werd een méér radicaal werk geproduceerd
dan dit werk van Marcel Broodthaers. MB de
magiër, de kunstenaar die hier de verlokking
ensceneert met een werk dat al even de lippen op
elkaar doet houden zoals dat gebeurde met de

bevallige rode appel bij Adam en Eva...
MB zet zichzelf als kunstenaar op het randje
van schaakmat; de angst om iets te verliezen van
“waarde” is en blijft de kern van dit werk, dat
weergaloos in spanning blijft met de tijd en op het
gevaar af van eenvoudige destructie en bij gevolg
verdwijning. Dit is meesterlijk, dit kunstwerk laat
de adem stokken, dit kunstwerk laat aanvoelen
én zien waar het in de kunstwereld op staat. Het
is een kunstwerk dat meer dan ooit actueel is;
het is een kunstwerk dat op de hielen zit van de
kunstmarkt.
JAMES LEE BYARS (1932-1997) is één van de
meest mysterieuze kunstenaars van zijn tijd. Hij
is vooral bekend met zijn ceremoniële acties waar
hij zich bijvoorbeeld vertoonde in een goudkleurig
kostuum met zwarte blinddoek en zwarte hoed.
Zijn aanwezigheid straalde energie uit; hij stelde
zich op als een spiritueel mens en vergeestelijkte
als een magiër - tegen de tijdsgeest in - de kunst!
Het gebruik van goud als de vormgeving van
een geestelijke staat is bij James Lee Byars
legendarisch alsook zijn talloze sierlijke en haast
niet te lezen brieven op bvb. zijdepapier blijven tot
de verbeelding spreken. James Lee Byars voedde
zijn kunst met oosterse wijsheid en mystiek,
waarmee hij tegendraads was met de zakelijke
westerse, door het geld gedomineerde logica.
JACQUES CHARLIER
Karikaturen van Broodthaers.
In feite had Marcel de smoel van een filmster,
wanneer hij zich op de oude manier schoor,
leek dat een rechtstreekse scène uit een film van
Fellini. Ik heb dus een foto geleend van Maria,
een zeer mooi frontaal portret.
Vervolgens heb ik mij allerlei poses voorgesteld
van kunstenaars die hij met zekerheid niet had
willen zijn en andere die hij zeker had kunnen zijn
(een perfecte conservator, een goede acteur, een
prima regisseur).
Het was een tijd waarin de poëzie toeliet om
rollenspellen te spelen zonder zichzelf serieus
te nemen, om op die manier de incompetentie,
de hoogdravendheid en de pretentie van de
kunstwereld te parodiëren.
J. Charlier.

Salam Atta Sabri, Letters From Baghdad (25X),
2003-2015, Courtesy Salam Atta Sabri

Alles is politiek!
Werk van SALAM ATTA SABRI,
JAN VAN IMSCHOOT en tekeningen
uit vluchtelingenkampen in Irak
Een deel van a line is a line is a line wordt een
intense en tot aan de opening nog evoluerende
dialoog tussen twee kunstenaars bij wie het
vaststellen van het reilen en zeilen in de wereld
de drang uitmaakt om kunst te maken. De
Iraakse kunstenaar SALAM ATTA SABRI
(1953) komt twee weken naar ons land om deel
te nemen aan de twee tentoonstellingen die
zich gelijktijdig in Cc Strombeek en S.M.AK.
ontrollen. Salam Atta Sabri maakte zich vooral
de techniek van de keramiek meester; hij leefde
in Los Angeles en kwam terug naar Bagdad na
de val van het regime van Sadam Houssein.
Hij was er een tijd directeur van het Museum
of Modern Art in Bagdad, maar door het vele
geweld geraakte hij zijn deur niet meer uit en
verwerd zijn museum tot “pure tristesse”.

Het museum bestaat uit niet meer dan
twee zalen en voor het museum is een muur
opgetrokken met schietgaten en zandzakken.
Met andere woorden naar het museum gaan in
Bagdad is je leven op het spel zetten...
Uit die penibele situatie en bij gebrek aan
middelen om aan keramiek te doen, begon
Salam Atta Sabri overvloedig te tekenen.
Onder de noemer Letters from Bagdad werden
honderden tekeningen gerealiseerd waarin
de kunstenaar zijn nervositeit, souffrances,
angsten en het verlies van kunst in zijn land
uittekent en waarin grafische elementen worden
gecombineerd met korte mededelingen. In a
line is a line is a line wordt een mooi ensemble
getoond van de Letters from Bagdad - de andere
tekeningen zijn te zien in S.M.A.K. en in het
paviljoen van Irak op de Biënnale van Venetië
(nog tot 22 november 2015).

Jan Van Imschoot, The Wall of Peace, 2015

JAN VAN IMSCHOOT (1963) is een klasse
schilder die thema’s in de verf zet die niet zelden
te maken hebben met ongewilde dood, terreur,
verzet, oorlog, verderf en alle rotzooi rond
macht en hebben. Jan Van Imschoot is naast een
fantastisch schilder ook een begenadigd tekenaar
en zal op a line is a line is a line een reeks recente
tekeningen presenteren (met nagels tegen de
muur executeren ...) gebaseerd op een intens
e-mailverkeer met Salam Atta Sabri.
Een dag voor de opening van de expo a line is a
line is a line treffen beide kunstenaars zich in Cc
Strombeek en zijn van plan om samen onder de
titel “a wall for peace”, een gezamenlijk werk te
realiseren. Deze ontmoeting tussen oost en west
wordt een bijzonder moment; gekristalliseerd
in een co-werk waarin zeker en vast zal worden
gereflecteerd over het statuut van de kunst en de
fragiele plaats van de kunstenaar hier en daar...

Tussenin tonen wij in een vitrine een aantal
tekeningen die S.M.A.K-directeur Philippe Van
Cauteren meebracht uit vluchtelingenkampen
in Irak. Het zijn tekeningen die niet worden
beschouwd als kunst – het zijn tekeningen van
volwassenen en wat opvalt is dat deze tekeningen
heel veel hoop in een toekomst laten zien en
zich relatief weinig inlaten met de gruwelen van
IS. Een selectie van de tekeningen gemaakt de
Chinese kunstenaar Ai Weiwei werd gebundeld
in een boek waarvan de opbrengst (25 euro)
integraal naar de Vluchtelingenkampen in Irak
gaat.
Op die manier creëren wij met Museumcultuur
Strombeek/Gent een ruimte waarin het persoon
lijke politiek wordt en menselijkheid de hoge toon
aangeeft in tekeningen waarin de kern van ons
samen-leven wordt uitgebeeld: vrede of niet...

De tekening stromend doorheen video en computer
Op a line is a line is a line tonen we ook
“animaties” van 3 kunstenaars die via een
bepaald concept lucht en beeld geven aan
de idee van een tekening die vloeibaar
wordt.

In 1997 gaf JEF GEYS de opdracht aan het
collectief HUMANE GROENE BOONTJES
om een werk te maken voor de expo Trapped
Reality in Barcelona. Het resultaat was een
bijzonder werk waarin op een “geestige”
manier videofilm een link knipoogde naar
drie monumentale tekeningen, getrokken met
zwarte inkt op grote bladen bruin inpakpapier.
De tekeningen tonen een vrouwelijke figuur getekend in de klare lijn vanuit 3 standpunten –
dus goed ogende academische tekeningen.
Op een monitor op sokkel was een uiterst
grappige video te zien The Motorman gebaseerd
op de 3 tekeningen waarbij een motorrijder over
de zwarte lijnen van de 3 tekeningen raasde.
De verwijzing naar een computergame was
vrij duidelijk en af en toe, zoals dat ook bij zo
een game geschiedt, botst het figuurtje op een
obstakel. Op die manier wisten de Humane
Groene Boontjes een werk te genereren waarin
de academische tekening perfect opging in het
toen stilaan doorbrekend medium video. Al
waren de videobeelden in 1997 nog opgenomen
op een ouderwetse videocassette...
De Belg FRANCIS ALŸS (1959) is wellicht
de bekendste videokunstenaar van ons land
en maakt furore over heel de wereld met een
non-gesofistikeerde manier van videoproductie
waarin krachtige beelden verschijnen die onze
tijd overslaan en stand houden als veelal diep
menselijk.
In a line is a line is a line tonen we een heel
korte, op animatie gebaseerde video De Fluiter
(1999) waarin handen een spel spelen dat kan
alluderen op conventies.

HANS VERHAEGEN (1966) werkt al een
hele tijd aan een consistent oeuvre gebaseerd op
digitale animaties. Zijn meer dan ontwapenende
animaties worden “bevolkt” door zelfgeschreven
algoritmes die in de computer uiteenlopende
abstracte composities veroorzaken. Dat doet
Hans Verhaegen nu al meer dan 15 jaar zowel
met animatiefilms als met “prints” - prints
gebaseerd op de films waarin zijn mannetjes
sublimeren tot een verdichte vorm van abstractie.
Hans Verhaegen gebruikt dus hoogtechno
logische media die resulteren in kunst die
ontwapenend overkomt en zonder pretentie ferm
knipoogt naar geo-abstracte kunst. In a line is a
line is a line wordt zijn zeer publiek ogende werk
volop gericht naar de openbaarheid; zijn werk is
het best te zien vanuit de outdoor-kino (van de
Poolse designer Pawel Grobelny) die nog steeds
als een soort appendix aan de gevel hangt van
het cultuurcentrum.
Don’t Panic is samengesteld met de typische
Hans Verhaegen figuurtjes en put uit de
werkperiode 2003/2015 waarin zelfs af
en toe via de figuurtjes het exacte uur
van de dag verschijnt. Tegelijk is dit werk
autonoom en tegelijk en soms functioneel
als een zakelijk teken van tijd binnen onze
overdrukke tijdbesteding. Een serie van 24
computeranimaties die samen ongeveer 15
minuten duren worden telkens in dezelfde
volgorde herhaald. Omdat elke animatie echter
allerlei random functies bevat, zijn ze telkens
een beetje anders. Zo zijn de namen in de eerste
animatie altijd andere combinaties; hebben de
verschillende spelletjes een andere afloop; en zie
je telkens varianten van gelijkaardige patronen.

Meret Oppenheim, Blauer Aschenbecher und ein Päckchen Parisiennes, 1928
Collectie S.M.A.K, foto Dirk Pauwels

4 generaties tekenkunst in Het Kabinet
In Het Kabinet komen ditmaal vier generaties
samen beginnend met de in Berlijn geboren
MERET OPPENHEIM (1913-85). Meret
Oppenheim wordt beschouwd als een
belangrijke exponente van het dadaïsme en latere
surrealisme, de artistiek-culturele beweging die
in 1916 ontstond in Zurich als een reactie op de
oorlogsgruwel en al snel oversprong naar Parijs,
New York en de rest van de wereld. S.M.A.K.
verwierf in 1997 de getoonde tekening uit
1928, Blauer Aschenbecher und ein Päckchen
Parisiennes. Uit deze vroege aquarel blijkt reeds
de invloed die de analytische psychologie van
Carl Gustav Jung zal uitoefenen op Oppenheims
oeuvre en zal resulteren in opeenvolgende
thema’s zoals dromen, metamorfosen, het
(boven)natuurlijke, astronomie, tijd en
kosmos. Reeds op jonge leeftijd hechtte Meret
Oppenheim belang aan de ervaringen die
ontstaan in het grensgebied tussen waken en
dromen, die ze later bewust zal uitlokken via
écriture automatique, een creatief proces dat

de picturale mogelijkheden van het psychisch
automatisme wil ontwikkelen. De economische,
spaarzame techniek en de lineariteit die haar
tekenstijl kenmerken, vanaf de vroege aquarellen
tot de gouaches vervaardigd aan het einde van
haar leven, toont dat Oppenheim minder belang
hecht aan de virtuositeit van de tekening dan
aan de directheid en intuïtie ervan.
De aquarel van de jonge Oppenheim resoneert
met de fragiele lijntekening van generatiegenoot
JOSEPH BEUYS (1921-1986). Voor Joseph
Beuys, die pas na WO II een kunststudie
aanvatte aan de academie van Düsseldorf en zich
zou ontwikkelen tot een centrale figuur in de
naoorlogse kunst, zijn de jaren ‘50 een periode
van intense productie. In die periode alleen al
maakte hij duizenden tekeningen. Ze geven een
beeld van het fysieke en spirituele herstel van de
kunstenaar na het trauma van de oorlog en zijn
een neerslag van crisis en introspectie.
De vroege tekeningen bevatten in de kiem

reeds elementen uit Beuys’ denken over het
spirituele en de helende kracht van mythologie.
Het gaat om spaarzame, precieze lijntekeningen
waarin Beuys gebruik maakt van een beperkt
aantal motieven, vaak vrouwelijke figuren,
landschappen en dieren, en waarin folklore,
mythologie, alchemie en Christelijke traditie
doordrenkt zijn met een persoonlijk symbolisme.
Vrouwen krijgen een bijzondere plaats in Beuys’
artistieke idioom. Ze representeren een openheid
naar de toekomst en hun soepele, gebogen figuur
(waarmee ze zijn bekende tekeningen van herten
benaderen) is een symbool voor transformatie en
vruchtbaarheid. De mystieke relatie mens-dierkosmos en het contact met het instinctmatige in
de natuur komen hier duidelijk tot uiting. (cat
S.M.A.K.)
Eén generatie later: een schilder die debuteert als
dichter en een beeldhouwer met een opleiding
fysica en wiskunde.
In het geval van WALTER SWENNEN
(1946), die net als Marcel Broodthaers
debuteerde als dichter en zich pas in de jaren
tachtig zal ‘omscholen’ tot beeldend kunstenaar,
laten de tekeningen ons toe om dichter bij
het creatieproces te komen en het ogenblik

waarop een triviaal idee, een absurditeit, een
mismanipulatie zich opwerpt als idee en begint
te ‘reizen’. Zoals de schilderijen nemen ook de
schetsen en tekeningen van Walter Swennen
de vorm aan van enigmatische composities
van herkenbare elementen (visueel en literair)
waarvan de betekenis ‘schuifelt’ door middel
van synthese/omzetting/ rijm/associatie. Zijn
schetsen tonen hoe een beeld als het ware in
een betekenis “rolt” en hoe (via actie en reactie)
gevonden motieven worden omgewerkt tot
deviante, conceptuele, gestratificeerde beelden.
De tekeningen van W. Swennen zijn ongetiteld
en niet gedateerd. Wim Van Mulders: “De
tekeningen liggen ongeordend in een grote doos;
het zijn probeersels, experimenten, ontsporingen,
amper pogingen tot een uitroep, niet afgewerkte
percepties, herhalingen zonder structuur, snelle
krabbels en droedels. De schetsen vertonen
grillige kleuraccenten door het gebruik van
minderwaardig papier en leeglopende rode en
blauwe bic. Door lidwoorden, naamwoorden,
werkwoorden in bijwoordelijke uitdrukkingen te
rangschikken, het oppervlak in te vullen, aaneen
te schrijven, vol te kalken, weg te wissen, te laten
interageren kan hij de tekening ontwrichten en
het harmonische beeld loslaten.”

Walter Swennen,
Untitled, 2011,
Foto Bowerbirdsstudio, Brussel,
Courtesy Walter Swennen
en Xavier Hufkens, Brussel

Een tijdgenoot van Swennen is de Canadees
Royden Rabinowitch. Rabinowitch is sinds
1962 actief als beeldend kunstenaar. Het
voormalig Museum voor Hedendaagse Kunst
in Gent, dat onder leiding van Jan Hoet zijn
activiteiten ontplooide in het Museum voor
Schone Kunsten, organiseerde in 1984 zijn
eerste solotentoonstelling in België. Zijn werk
was daarna en door intense contacten met Jan
Hoet onder meer te zien in Chambres d’Amis
(1986), Open Mind (1989), Minima(a)l (1992) en
Documenta IX (1992). De tekening die getoond
wordt, maakte deel uit van de tentoonstelling in
1984 Sculpturen en Tekeningen uit de Collectie in
het Museum van Hedendaagse Kunst – Gent en
is nu voor het eerst opnieuw te zien.
Frank Maes, die een doctoraat aan het oeuvre
van Rabinowitch wijdde, schreef deze korte,
verhelderende beschouwing.
ROYDEN RABINOWITCH (°Toronto, 1943.
Leeft en werkt in Gent en Waterloo (CAN))
heeft een geheel eigen sculpturale beeldtaal
ontwikkeld sinds 1962. Hij creëert autonome
tekeningen sinds 1974.
Heel zijn visie en oeuvre draait rond het bij

uitstek moderne besef van het onderscheid
tussen de wereld van (wetenschappelijke)
feiten en die van (intermenselijke) waarden
of betekenissen. Of, anders gesteld: zijn werk
pendelt altijd tussen de abstracte, homogene
en grenzeloze ruimte van de geometrie
en de ‘somatische’, heterogene, begrensde
wereld van directe ervaringen, impressies en
gevoelens. Nooit wordt enig uitzicht geboden
op een mogelijke synthese of opheffing van die
tegenstelling.
In elk tekening worden bepaalde punten
(hoek- of middelpunten) gearticuleerd en/of
met elkaar verbonden. Terwijl elk punt in de
abstracte, cartesiaanse ruimte een exact meetbare
positie inneemt, vormen de meestal met stift of
penseel uitgevoerde articulaties of verbindingen
de directe neerslag van een vlugge, evidente
en bijna onbewuste pols- of armbeweging. In
scherpe tegenstelling tot de sculpturen, die
via hun specifieke combinaties van gewicht,
kracht en materie inspelen op de beperkte
operaties van een bewegend lichaam (dat in
en door die beweging een particuliere en toch
multidimensionale, volledige ervaringsruimte
opent), fungeren Rabinowitch’ getekende
curves en lijnen als een informele, particuliere
‘kaart’, als een verticaal ervaringsvlak voor het
bewegende of rustende oog van een stilstaand
of –zittend lichaam. Vandaar dat de vormen
op deze ‘kaart’ gewicht- en materieloos lijken
te zweven of te drijven, gespiegeld, geroteerd
of verplaatst naar de boven-, zij- of onderkant
van het doek. Het kleurgebruik functioneert in
Rabinowitch’ tekeningen bijna altijd symbolisch.
Zo verwijzen oranje en blauw respectievelijk
naar de achttiende-eeuwse Verlichting en de
negentiende-eeuwse Tegenverlichting, bronnen
van tegengestelde wereldvisies die elkaar
sedertdien gestadig bekampt hebben en de
moderniteit gemaakt hebben tot wat ze is.

Voor de Italiaanse kunstenaar MARIO AIRO
(1961) is tekenen niet langer een handeling die
zich per se op papier voltrekt. Het strekt zich
uit in de ruimte en is “multimediaal”. Mario
Airo’s diephumane visie uit zich in poëtische
beelden gekenmerkt door een hoog-sensitieve
intelligentie. Mario Airo is een leerling van
Luciano Fabro en deelt met zijn meester de
suggestieve sensualiteit van hun beelden, het
gebruik van tactiele materialen en de visuele
diversiteit van hun oeuvre dat in karakter en
verschijning vaak heel divers is.
Over het werk in Het Kabinet en verderop
in de tentoonstellingruimte: Perfect moment
(2015): twee koperen draden wentelen zich door
een complex veld van krachten tot een punt
van perfecte synchroniciteit: hier draaien twee
gouden ringen vrijelijk rond elkaar. Atlantis
variations (2015): zes kaarten van het mythische
eiland Atlantis, afkomstig uit historische
archieven, vertonen gelijkenissen door hun
plaatsing - als een soort timelapse - de één in
de ander, zoals drie ringen. Door middel van
animatie worden ze onmiddellijk op de muur
getekend.
Tot slot, twee jonge “zwanen”: Gwendolyn
Lootens en Kasper Bosmans.
Veruit de opvallendste presentatie in het
kabinet is de beweeglijke installatie van
GWENDOLYN LOOTENS (°1981). Bij
Gwendolyn hangen de tekeningen niet
meer ingekaderd aan de muur maar zijn
ondergebracht in een zelf ontworpen mobiele
display. Display is voor Gwendolyn een
verlengde van haar werkmethode die berust op
het associërend assembleren uit de veelheid aan
tekeningen die ze wekelijks, soms zelfs dagelijks
produceert. De display neemt hier de vorm
aan van verschillende achter elkaar opgestelde,
hangende rails die vrij in de ruimte hangen.
Daaraan kunnen de tekeningen op ooghoogte
worden verschoven, wat doet denken aan de
bewaring van werken in het depot van een
museum of galerie. Dit is tevens gebaseerd op de
methodes voor de bewaring en het toegankelijk
maken van de tekeningen binnenin het eigen
archief.

Tijdens de tentoonstelling zullen de getoonde
tekeningen driemaal worden vervangen en zullen
er drie sequenties worden samengesteld met de
tekeningen die zich bevinden in de bijhorende
plexi box. Het staat de bezoeker vrij om de
mobiele platen zelf te manipuleren en tot nieuwe
verbanden te komen tussen de verschillende
autonome tekeningen of uitgesneden fragmenten
van tekeningen en hun mogelijke interactie met
de andere werken in het kabinet.
Door het gebruik van transparante plexi is
het mogelijk om een gelaagde transparantie
te bereiken die vaak ook uitsneden bevat van
“goede elementen gerecupereerd uit een minder
geslaagde tekening” die zowel de voorzijde als
de achterzijde blootstelt aan het oog van de
toeschouwer. Zo bevat het werk meteen ook
een knipoog naar het werk van Gerhard Richter
dat even verderop in de tentoonstelling wordt
getoond en het plastische potentieel van toeval
en falen.
Voor KASPER BOSMANS (°1990) werd zijn
afstuderen aan de Academie van Antwerpen
en HISK Gent gevolgd door een snelle (inter)
nationale doorbraak met werk dat vanuit
een intuïtief-antropologische invalshoek de
overblijfselen van folklore en mythologische
iconografie beschouwt. De hier getoonde
tekeningen zijn studies voor zandtekeningen
waarin twee tradities samenkomen, twee
huishoudelijke tradities met een decoratieve
traditie als resultaat, nl. het huishoudelijke
gebruik (dat vandaag ook nog in sommige
van onze streken wordt beoefend) om met
wit zand dat gebruikt wordt om te schrobben
bloempatronen of vruchtbaarheidssymbolen
uit te tekenen op de vloer, enerzijds en het
veelvoorkomende tableau van kanarie in
vogelkooi op Delftse tegels, anderzijds.
De zandtekeningen waarvan we hier drie
studies zien, werden onder meer uitgevoerd in
Los Angeles, Hong Kong, Amsterdam, Gent,
Luik en Brussel. Qua motief werd er gekozen
voor lokale vogelsoorten: arend, zwaluw, zwaan
uitgevoerd met lokaal zand, hout en pigment.

Georges Vantongerloo,
Construction
dans la Sphere OCNO6,
1917,
Collectie FIBAC

Een quasi-wetenschappelijke
precisie:
Georges Vantongerloo,
Philippe Van Snick, 		
Peter Downsbrough, 		
Lore Vanelslande, Anne
Teresa De Keersmaecker.
GEORGES VANTONGERLOO (1886 –
1965) lag aan de basis van de abstracte kunst
in België. Hij studeerde beeldhouwkunst en
architectuur aan de academie van Antwerpen
en Brussel. Vanaf 1916 legde hij contacten
met de Nederlandse avant-garde en raakte hij
betrokken bij De Stijl via Theo Van Doesburg
en Piet Mondriaan. De Stijl, die ijverde voor
een universele nieuwe “beelding”, oefende
een sterke invloed uit op de ontwikkeling van
Vantongerloo’s werk. Al in 1917 maakte hij
zuiver geometrisch-abstracte werken; een van
die werken is Constructie in de bol (Construction
dans la sphère) waarvan hier 4 studies worden
getoond.

Reeds vroeg verdiepte Vantongerloo zich in de
wiskunde, geometrie en natuurkunde die hem
in staat moest stellen om het mysterie van de
kosmos in meetbare vormen weer te geven.
Geïnspireerd door het idee van de oneindige
ruimte en, onder invloed van Spinoza, de
oneindige realiteit en kosmologie maakte
hij in de jaren ‘40 fantastische sculpturen
in nieuwe materialen zoals metaaldraad en
transparante plexi en perspex spelend met de
fractie van het licht. Wie meer wil zien van
Georges Vantongerloo heeft daartoe tot 7
februari de gelegenheid in Groeningemuseum
in Brugge die naar aanleiding van de 50ste
verjaardag van het overlijden van de kunstenaar
een collectiepresentatie samenstelde met vijf
sleutelwerken uit zijn collectie.

Philippe Van Snick, Eclips II, 1978, Collectie S.M.A.K., Gent

Iemand die erg beïnvloed is door Georges
Vantongerloo is PHILIPPE VAN SNICK
(1948) die eerder al onderwerp was van een
onderzoeksproject van BkSM (ism Lieven
Gevaertinstituut Leuven) en wiens werk Ellips,
2006 (een prachtige muurtekening waarbij
een zwart-witte ellips de circulaire, ongrijpbare
kosmische tijd symboliseren) nog steeds op de
gevel van Cc Strombeek prijkt.
De invloed van Vantongerloo blijkt onder meer
in de toepassing van de wetmatigheden van
kleur in kleurvlakken, maar ook in hun gedeelde
interesse in athematische krommen en eclipsen.
Nochtans wordt in beide geval elke dogmatische
benadering omgebogen in de cultivering van
visueel genot en sensibiliteit. (bron: Ronald Van
de Sompel, 1993)
Philippe Van Snick baseert zijn kunst op het
decimale stelsel (0-9) dat hij doortrekt naar
een palet van 10 kleuren en waarmee hij al
decennialang abstracte kunst maakt die zijn
visie en de poëzie uitmaakt van ons leven
en de wereld. Hij laat zijn interesse tevens
vallen op geometrische figuren die hij laat
samenvallen met bijvoorbeeld de maan, een
tot de verbeelding sprekend hemellichaam met
al haar fascinerende cycli en verduisteringen.
Over het werk Eclips II uit 1978 uit de collectie
van S.M.A.K. meldt de kunstenaar: “Eclips
gaat over verschuiven het één over het ander
en de restbeelden daarvan; Vergelijk met de

maancyclus, na mijn werken met de ellipsen was
dit een gevolg daarop. Ook te verstaan in een
bredere context als een abstractie van dagelijkse
werkelijkheid. En het articuleert de ruimte waar
het komt te hangen, zet het in beweging”.
Een tijdgenoot van Philippe Van Snick is de
New Yorkse en al geruime tijd in Brussel levende
en werkende kunstenaar concept kunstenaar
PETER DOWNSBROUGH (1940. Zijn
oeuvre wordt gekenmerkt door een rigoureuze
beeldtaal die zich in de eerste plaats beperkt tot
het gebruik van de lijn, het vlak, de negatieve
ruimte en aflijningen. Peter Downsbrough
maakt gebruik van steeds dezelfde industriële
materialen met eenzelfde diameter en op
eenzelfde afstand naast elkaar geplaatst. Voor
Upside Down (2013) concipieerde hij twee
dialogerende werken voor de expo-ruimte en
op het voorplein van Cc Strombeek. Two Poles
(1970-2013) en Two Pipes (1970-2013) bestaan
elk uit twee zwarte metalen lijnen die op een
standaardafstand van 8 centimeter naast elkaar
worden geplaatst en als een sculpturale ingreep
zijn gepositioneerd in de overdrukke site van het
Cc als lijnen in de ruimte.
Dit werk gaat terug op het vroeg werk Two Pipes
(outside), Two Dowels (inside) and Two Lines (on
paper) uit 1970 dat een kantelpunt was in het
oeuvre van de kunstenaar en resulteerde in een
verhoogde concentratie.

Lore Vanelslande, Evolved Harmonics, 2015, Courtesy Lore Vanelslande

Voor a line is a line is a line vindt deze eerdere
ingreep een resonantie in een derde “wall piece”
uit 2014 waarvoor dezelfde twee polen tegen
de muur werden aangebracht. Via zijn uiterst
subtiele interventies en markeringen onderzoekt
Peter Downsbrough de ruimte die ons in staat
stellen haar (opnieuw) waar te nemen.
LORE VANELSLANDE studeerde in
2007 af aan KASK Gent binnen de afdeling
textielontwerp. De concentratie, de precisie en
het geduld dat we associëren met dit ambacht
vinden we terug in haar tekeningen. Ze nam
eerder deel aan de BKSM expo I am Your Private
Dancer. Lore Vanelslande’s tekeningen ogen
minimaal en liggen in de sporen van de abstract
doorvoelde doeken van de Amerikaanse Agnes
Martin (1912-2004) en de Zwitserse heler/
kunstenares Emma Kunz (1892-1963) die haar
geometrische tekeningen oplaadde met spirituele
betekenissen en haar geometrische structuren
omschreef als kaarten van de spirituele
connecties binnen het leven en het universum.
Ook Lore Vanelslande omschrijft haar werk
als “een tweedimensionale voorstelling van een
inter-dimensionale realiteit vol symboliek en
betekenis die een antwoord tracht te bieden op
de vragen ‘wat is de realiteit, hoe functioneert
interdimensionaliteit en wat is bewustzijn”.

De selectie tekeningen rond choreografe ANNE
TERESA DE KEERSMAEKER (1960)
weerspiegelen het belang van geometrie in het
oeuvre van de choreografe dat berust op precisie,
herhaling, variatie, repetitie in tijd en ruimte.
De even wiskundig als intuïtief opgebouwde
figuren op de dansvloer proportioneren de
ruimte en tegelijk de gedanste tijd. Hier zien we
tekeningen uit het archief van Anne Teresa De
Keersmaeker van Achterland (1990) en Stella
(een kwintet op muziek van Ligeti, 1990) en een
tekening van componist/muzikant Thierry De
Mey voor Rain (een choreografie op muziek van
Steve Reich gebaseerd op de variaties van twee
choreografische frasen tussen een mannelijke en
een vrouwelijke groep dansers en resulterend in
een spiegelend spel in tijd en ruimte, 2001)
“I confess I do not believe in time. I like to
fold my magic carpet, after use, in such a way
as to superimpose one part of the pattern upon
another. “ (Vladimir Nabokov)
“In so far as we are geometricians, then, we reject
the unforeseeable. We might accept it, assuredly,
in so far as we are artists, for art lives on creation
and implies a latent belief in the spontaneity of
nature. But disinterested art is a luxury, like pure
speculation. Long before being artists, we are
artisans; and all fabrication, however rudimentary,
lives on likeness and repetition….” (Bergson)

Humane Groene Boontjes, The Motorman, 1997, Courtesy Humane Groene Boontjes
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WERKEN

MARIO AIRO
PERFECT MOMENT
2015
Courtesy Mario Airo

GWENDOLYN LOOTENS
UNTITLED
2015
Courtesy Gwendolyn Lootens

MARIO AIRO
ATLANTIS VARIATIONS
2015
Courtesy Mario Airo

YOLA MINATCHY
SANS TITRE
2014
Courtesy Yola Minatchy

FRANCIS ALYS
DE FLUITER
1999
Courtesy Francis Alÿs

MERET OPPENHEIM
BLAUE ASCHENBECHER UND
EIND PACKCHEN PARISIENNES
1928
Collectie S.M.A.K., Gent

JOSEPH BEUYS
NACKT
1956
Collectie S.MA.K., Gent
MARINUS BOEZEM
THE VANISHING OF THE ARTIST
2015
Courtesy Marinus Boezem
MARINUS BOEZEM
LA LUMIÈRE CISTERCIENNE
1985
Courtesy Marinus Boezem
JAMES LEE BYARS
DE DRIEHOEKSLIJN UIT JAPAN

(UIT DE TENTOONSTELLING A LINE IS
A LINE IS A LINE)

ca. 1980
Privécollectie, België

KASPER BOSMANS
SKETCH HOPI EAGLE (2X)
2015
Courtesy Kasper Bosmans
KASPER BOSMANS
SKETCH SWALLOW (2X)
2014
Courtesy Kasper Bosmans
KASPER BOSMANS
SKETCH SWAN (2X)
2014
Courtesy Kasper Bosmans
MARCEL BROODTHAERS
L’ARDOISE MAGIQUE
1972
Privécollectie, België
JACQUES CHARLIER
CARICATURES DE BROODTHAERS
1972
Courtesy Jacques Charlier
HUMANE GROENE BOONTJES
THE MOTORMAN
1997
Courtesy Humane Groene Boontjes
BART LODEWIJKS
PEOPLE ARE PEOPLE ARE PEOPLE
2015
Courtesy Bart Lodewijks

BLINKY PALERMO
5 MINIATUREN
1972
Collectie S.M.A.K., Gent
GERHARD RICHTER
NOVEMBER (EDITION 156)
2008/2012
Gerhard Richter Archiv, Staatliche
Kunstsammlungen Dresden
ROYDEN RABINOWITCH
SOMATIC CONSTRUCTIONS ON
VERTICAL PLANES XVII
1980
Collectie S.M.A.K., Gent
ROYDEN RABINOWITCH
MUSCULAR SENSATION HAS NO
GEOMETRIC CHARACTER
1993
Privécollectie, België
SALAM ATTA SABRI
LETTERS FROM BAGHDAD (25X)
2003-2015
Courtesy Salam Atta Sabri

WALTER SWENNEN
UNTITLED
2011
Courtesy Walter Swennen en
Xavier Hufkens, Brussel
GRIET TECK
Z.T.
2015
JAN VAN IMSCHOOT &
SALAM ATTA SABRI
THE WALL OF PEACE
2015
LORE VANELSLANDE
EVOLVED HARMONICS
2015
Courtesy Lore Vanelslande
PHILIPPE VAN SNICK
ECLIPS
1978
Collectie S.M.A.K., Gent
GEORGES VANTONGERLOO
CONSTRUCTION DANS LA
SPHERE OCNO6
1917
Collectie FIBAC
HANS VERHAEGEN
DON’T PANIC
2003-2015
Courtesy Hans Verhaegen
ANDY WARHOL
JACKET , SHOES AND TWO
PURSES
CA. 1958
Courtesy Mulier Mulier Gallery,
Knokke

THOMAS SCHÜTTE
Z.T. (21X)
1981
Privécollectie, België

ANDY WARHOL
THREE SHOES
1955
Courtesy Mulier Mulier Gallery,
Knokke

WALTER SWENNEN
UNTITLED
1996
Courtesy Walter Swennen en
Xavier Hufkens, Brussel

ANDY WARHOL
YOUNG MAN
ca. 1956
Courtesy Mulier Mulier Gallery,
Knokke

WALTER SWENNEN
UNTITLED
1995
Courtesy Walter Swennen en
Xavier Hufkens, Brussel

ANDY WARHOL
SHOES
CA. 1958
Courtesy Mulier Mulier Gallery,
Knokke

WALTER SWENNEN
UNTITLED
Z.D.
Courtesy Walter Swennen en
Xavier Hufkens, Brussel
WALTER SWENNEN
UNTITLED
2001
Courtesy Walter Swennen en
Xavier Hufkens, Brussel

Voor de duur van de tentoonstelling
wordt Studio S ingevuld als een
toonplaats van kunst gedacht vanuit het
medium “boek”. MER. Station 17 werd
samgesteld door Luc Derycke.

MER. Station 17
A New Spirit in Booking
A New Spirit in Painting was
de titel van een belangrijke
tentoonstelling in de Royal Academy
in London in 1981. De schilderkunst
had zich onder invloed van de
conceptuele kunst opnieuw moeten
uitvinden, wat in de jaren tachtig
allerlei nieuwe ontwikkelingen aan
het licht zou brengen.
De analogie met A New Spirit in
Booking bestaat uit het artistieke
antwoord op de verschuivingen
binnen een medium onder druk.
In de laatste decennia is het
boekmedium —vooral doordat haar
alledaagse functionaliteit méér en
méér werd vervangen door digitale
media, en zij zo paradoxaal genoeg
aan betekenis en specifiteit heeft
gewonnen— een kunstenaarsmedium
geworden. Al lijkt het gedrukte boek
vandaag op weg om te verdwijnen, we
weten ook dat het nooit —zelfs al
zouden we dat willen— zal kunnen
verdwijnen. Dit spagaat is een
uitgelezen plaats voor kunstenaars
om werk te ontwikkelen. Méér en méér
kunstwerken zien het licht als boek.
Omdat de gedrukte media —althans in
de kunst— eeuwenlang het monopolie
hebben bezet wat massa-circulatie
betreft, en zo van de kunst mee het
archief en het geheugen bepalen,
is het voor kunstenaars vandaag
noodzakelijk geworden tegenover
deze media positie te kiezen. Het
maken van een kunstboek vandaag
kan niet meer zomaar tot functie

worden herleid, het houdt ook een
artistieke positie in tegenover
deze media, zowel historisch als
hedendaags. Dit bewustzijn is in
die zin heel complex omdat vandaag
veel modellen (nog) overeind staan.
De ene op weg om te verdwijnen,
de andere op komst maar nog niet
institutioneel ingebed. De ene
dominant maar in crisis, de andere
nog ondergronds maar in groei.
De kunstenaars in de tentoonstelling
A New Spirit in Booking tonen
werk waarin het boekmedium een
conceptuele sleutelrol speelt. Alle
werken bestaan als boek. Maar deze
zijn niet de kunstboeken zoals we
ze kennen en begrijpen, waarin de
originele kunstwerken afwezig zijn,
ze zijn drager van de werken zelf.
Wat optisch in het boek aanwezig,
wis het werk, niet een reproductie
van een werk.
De New Spirit tegenover het
klassieke kunstenaarsboek toont
zich in de bezetting van de fysieke
ruimte, en het opgeven van het
primaat van het boek. Deze werken
zijn duidelijk niet ontstaan om te
worden gelezen of bekeken als boek
— al is het een aspect van het werk
dat ze de symbolische lading van een
boek dragen, dat ze kunnen gelezen
en bekeken worden als boek, en dat
ze als boekenobjecten kunnen worden
gedistribueerd— maar als conceptueel
complexe kunstwerken.

REMI VERSTRAETE, X (2014)

De publicatie X heeft geen onderwerp of
uitgangspunt. Het is een reeks beelden, een
zorgvuldig opgevoerde trompe l’oeil. Het boek
tracht grote afstanden te overbruggen en
refereert naar zichzelf als X. Het werk van
Verstraete kan beschreven worden als een
verzameling punten, oppervlaktes, objecten,
ruimtes. Als een verzameling in een ruimte.
Deze tentoonstelling toont kunst
werken. Ze zijn als kunstwerken
tentoongesteld, niet als boeken.
Parallel is er een aanwezigheid
van de boeken in vitrines, de
kunstwerken in geplooide en
opgeborgen toestand. Deze stellen zo
alleen hun fysieke bestaan tentoon,
maar in relatie tot de kunstwerken
ook een context — de imperiale
canon van het boek. De boekvorm
en -structuur van de werken roept
de wereldtaal op van het epistème,
van telepathie en verspreiding,
die “machtige geest op afstand”,
en toont zo een verlangen om in
de wereld te zijn anders dan als
een specifiek werk in een specifieke
tentoonstelling.
Luc Derycke

Remi Verstraete (° 1988, Wetteren) behaalde
een master in de vrije kunsten te LUCA
School of Arts, Gent. Hij studeerde af in
2010 en stelt sindsdien jaarlijks tentoon.
Zijn werk doorloopt een traag proces dat de
spanning tussen vorm, materie om omgeving
bevraagt. Verstraete bouwt zijn installaties op
met behulp van grote fotoprints, tekeningen
en digitale beelden. Een deel van zijn werk
vervaardigt hij in piepschuim. X is zijn eerste
kunstenaarsboek.
RUTH SACKS, Twenty Thousand Leagues
Under Seas (2013)
Deze publicatie onderzoekt de moeizame
relationele esthetiek van modernisme en
kolonialisme. Sacks refereert in haar boek
naar de Belgische proto-modernistische
Art Nouveau-beweging, die ze in dialoog
laat gaan met het boek van Jules Verne. Zo
smeedt de kunstenares een band tussen hun
in elkaar verstrengelde mythologieën. De
betrachting is om reflectie op te wekken
over hoe variaties van vertrouwde thema’s en
motieven nieuwe interpretaties en associaties
kunnen genereren.

Ruth Sacks (°1977, Zuid-Afrika) is een ZuidAfrikaanse kunstenares en HISK-laureate
die in Johannesburg woont en werkt. Ze
stelde wereldwijd tentoon, onder meer in het
Afrikaanse Paviljoen tijdens de Biënnale van
Venetië (Italië, 2007), in het ZKM Centre
(Karlsruhe, Duitsland, 2011) en tijdens Performa (New York, 2009). Haar derde kunstenaarspublicatie Twenty Thousand Leagues
Under Seas, werd in februari 2015 voorgesteld
in het Gentse These Things Take Time.

ANNIE VIGIER AND FRANCK
APERTET (les gens d’Uterpan),
Imposteurs (2005-15)

In het kader van hun langdurige artistieke
residentie in het Centre d’Art Contemporain
in Brétigny, Frankrijk (CAC), ontwikkelden
Annie Vigier en Franck Apertet (samen
het dansduo les gens d’Uterpan) een
monografische publicatie over hun werk
sinds 2005. Deze publicatie bestaat in
een editie van 40 exemplaren en bespeelt
de grenzen tussen feitelijke publicatie en
kunstenaarsboek. Imposteurs laat toe zich
een beeld te vormen van de door het duo
ontwikkelde opvoeringen. Het boek omvat
kritische commentaren en nota’s geschreven
door diverse auteurs en getuigen, alsook
niet eerder uitgegeven materiaal gerelateerd
aan hun werkproces en de organisatie van
compagnie les gens d‘Uterpan. Voor MER.
Station 17 presenteren Annie Vigier en
Franck Apertet een kopij van Imposteurs dat
via manipulatie door de kunstenaars het werk
binnen de tentoonstelling introduceert.
Het werk van Annie Vigier en Franck
Apertet (les gens d’Uterpan) onderzoekt
methodes en conventies in de voorstelling
van de praktijk en de receptie van dans,
binnen een terrein dat andere regels hanteert.
Ze ontwikkelden een reeks werken die de
gekende grenzen van de dans en de vrije
kunsten overstijgen. Hierdoor herwerken ze
de ervaringsvelden binnen beide disciplines.
STEFAAN DHEEDENE, Ghost Shift
II Centerfold (2009-15)

Ghost Shift is (1) een gesloten vitrine waarin
zich een cirkelzaag en kopieermachine
bevindt, (2) de simultane actie van het zagen
en het kopiëren van twee acteurs binnen
deze Ghost Shift vitrine, (3) een serie boeken,
registers van de opeenvolgende Ghost Shift
performances. Ghost Shift II Centerfold is een
verzameling foto’s genomen op 31 januari
2009 van de tweede Ghost Shift performance
in Deweer Gallery, Otegem. Het omvat

dubbele centrale pagina’s die verwijderd
kunnen worden teneinde tentoongesteld te
worden.

Stefaan Dheedene (° 1975, Kortrijk)
behaalde een master in de vrije kunsten aan
het KASK, School of Arts, Gent, waar hij
sinds 2007 gastdocent is. Zijn werk bestaat
uit installaties, sculpturen en video’s. Hij
stelt regelmatig nationaal en internationaal
tentoon. In 2012 gaf MER. Paper Kunsthalle
zijn publicatie Against the Sun (4) uit.
SÉBASTIEN CAPOUET, Palimpsest
(2014)

Sébastien Capouet’s Palimpsest verzamelt
verschillende foto’s die de kunstenaar tussen
2011 en 2014 nam en verbindt deze met zijn
picturale praktijk. Dit object-boek genereert
via speelse plooien en opeenvolgende
intervallen een reeks ritmische gebaren bij de
kijker. Het principe is dat van de palimpsest,
waarin opeenvolgende strata zowel
herinneren aan de lagen die binnen de foto’s
zijn opgezet als aan woestijnlandschappen,
plekken van het geheugen, waarin deze lagen
verder evolueren.
Binnen Sébastien Capouet’s (° 1989) oeuvre,
profileert het fotografische beeld zich als
een transitionele, begrensde ruimte; als
een voorwaarde voor de abstractie van het
geschilderde canvas. Deze abstractie stelt
de kunstenaar in staat om de aandacht van
de kijker, zowel voor diens schilderijen
als voor diens foto’s, te dirigeren naar
gangbare processen van vervaging. Deze
bekomt hij niet zozeer door het proces van
het wegnemen, maar eerder door dat van
het optellen, het bovenop plaatsen en het
verzadigen. Palimpsest ontving de Fernand
Baudin Prijs 2014.
DIMITRI VANGRUNDERBEEK,
Through and Through (2015)

Voor het kunstenaarsboek Through and
Through, dat verscheen naar aanleiding

van een doctoraat in de kunsten aan het
LUCA School of Arts, plaatste Dimitri
Vangrunderbeek oude spiegels en glas
van tweedehandstafels op papier. Met een
potlood traceerde hij hun vorm. Om deze
tekeningen te verbinden met de ruimte van
zijn studio, positioneerde hij opnieuw een
aantal spiegels op zijn tekeningen, die hij
vervolgens zo diep uitsneed dat door het
papier het onderliggende karton, de tafel
alsook de studiovloer tevoorschijn kwamen.
Een selectie tafels, objecten en sculpturen uit
Vangrunderbeeks studio werden gebruikt om
beelden samen te stellen van de verschillende
uitsparingen in de tekeningen, waarbij het
uitgangspunt was de essentie van hun formele
en materiële eigenschappen te accentueren.
Het boek verscheen in een editie van 250
exemplaren, waarvan 125 genummerd en
gesigneerd zijn.
Dimitri Vangrunderbeek (° 1964, Brussel)
bespeelt op tactische wijze beeld, object,
ruimte en de gevoelens die daarmee
verbonden zijn. Doorheen zijn manipulatie
twijfelen ruimte en object, worden ze
machteloos, ontkleed van al hun kunnen.
Vangrunderbeek disseceert alledaagse
voorwerpen en meubels, ontleedt hun
ingewanden en transformeert zo hun materie,
vorm en compositie. Door deze handelingen
maakt hij bruikbare voorwerpen onbruikbaar.
Tegelijkertijd ontbloot hij hun intieme
schoonheid en waardigheid.
IŠTVAN IŠT HUZJAN, Lesorez /
Woodcut (2014)

Toen de eeuwenoude boom tegenover het
Museum voor Schone Kunsten in Ljubljana
tegen de vlakte moest, redde kunstenaar
Ištvan Išt Huzjan grote stukken van die
machtige boom. Door verschillende stukken
van de oude stam te herbestemmen als
houtsneden, bewaarde hij een oud icoon
voor toekomstige generaties. De kunstenaar
gebruikte de houtsneden om zeefdrukken te
maken, die hij vervaardigde op Offset papier

van 150 gram, in een editie van 10, allen
bewaard in afzonderlijke houten dozen.

Ištvan Išt Huzjan (° 1981, Ljublijana) werd
geboren in Slovenië, en leeft en woont tussen
Ljubljana en Brussel.
JOCHEM VANDEN ECKER, A skydog’s
time. A skydog’s place (2012-15)
A skydog’s time. A skydog’s place, is een
kunstenaarsboek dat op verschillende niveaus
afrekent met noties van het onafgewerkte. De
publicatie is zowel gebaseerd op het in 2009
door RA uitgegeven boek ‘projet pour un
livre. projet pour un film’ van Nico Dockx en
Helena Sidiropoulos (op zijn beurt gebaseerd
op een ongepubliceerde catalogus van Marcel
Broodthaers), als op een selectie onbewerkte
fotografische beelden van een verlaten
bovengronds metrospoor, dat de kunstenaar
in Bangkok, Thailand fotografeerde tussen
augustus 2007 en januari 2009.
Het werk van Jochem Vanden Ecker (° 1976,
Maaseik) is doordrongen van wanderlust
en nomadisme. Op zijn vele omzwervingen
doorheen de wereld, waarin hij verborgen en
verloren gewaande plekken vastlegt, ervaart
hij subtiele ontdekkingen die hij vertaalt naar
verschillende reeksen intieme fotografische
archieven, getoond als prints, edities en
vouwbladen.

DIEUDONNÉ CARTIER, REVUE_FAX
N°004 (2015)
De kunstenaar werkt nauw samen met
kunsthistorica Marie Gautier. Cartier
gebruikt het faxtoestel met thermisch
papier om zijn REVUE_FAX reeks uit te
beelden, uit te geven en te verdelen. Het
onderwerp van de vierde editie uit zijn
reeks, tentoongesteld tijdens MER. Station
17, is de “Archive of Performativity and
Other Re-Enactment” en omvat onder meer
reproducties van documenten die door de
lezer geactiveerd dienen te worden.
Onder de gebruikte documenten is werk van

Lawrence Weiner, Yann Serrandour, Mircea
Cantor, Fred Forest, Guy de Cointet en Seth
Siegelaub te ontdekken.
DIEGO TONUS, I, the Dog of My
Master (2006-15)

I, the Dog of My Master is deels animatie
en deels installatie, en toont de ontzettend
tijdrovende en nauwgezette inspanning
die Diego Tonus leverde in het natekenen
van video-opnames van zijn hond. Deze
opnames (1’58” in totaal) maakte hij in de
loop van een dag met de smartphone. Het
boek toont zesendertig van de duizenden
schetsen die de kunstenaar gedurende twee
jaar (van 2006 tot 2008) op basis van de
videostills maakte, en dit ter voorbereiding
van een nieuwe, gelijknamige animatie die
een sequentie van deze schetsen in een loop
toont. Door de meticuleuze schetsen in
te bedden in een nieuwe animatie worden
de cinematografische kwaliteiten van de
oorspronkelijke video verhoogt, en wordt een
persoonlijk alledaags moment spektakel.
Diego Tonus (° 1984) is een Italiaanse
kunstenaar, die woont en werkt in
Amsterdam. Hij werkt voornamelijk met
tekeningen, animaties en performances die
onder andere tentoongesteld werden in het
Stedelijk Museum Bureau en het Van Gogh
Museum Amsterdam, alsook in het WIELS
te Brussel en het Parijse Palais de Tokyo.

ERIK VAN DER WEIJDE,
Paradiesvögel (Birds of Paradise II) (2012)
Paradiesvögel is een boek over Duitse
oorlogstanks, voorzien van munitie voor de
tanken. Het boek bestaat in verschillende
uitvoeringen, steeds met handgemaakt vinyl
en is genummerd en gesigneerd door de
kunstenaar.

REINAART VANHOE, Visual (2013)
‘VISUAL’ is een stapel papieren als boek.
‘VISUAL’ (gebonden) is het archief van het
boek ‘VISUAL’
+ een geheugenstick met daarop het digitale
bestand van het boek ‘VISUAL’. Het archief
bestaat in drie exemplaren.
JERRY GALLE, Pretext, Cc Strombeek
2015 (2015)

Pretext is het unieke boek dat door Jerry
Galles gelijknamige installatie werd
gedrukt in het M HKA, Antwerpen tussen
7 en 27 maart 2015, in het kader van de
tentoonstelling Lodgers #1 (MER. Station
8), waarvoor MER. Paper Kunsthalle was
uitgenodigd. De pagina’s zijn genummerd
van 1 tot 22615, waarbij ontbrekende pagina’s
verwijderd werden van de Pretext installatie
door bezoekers aan de tentoonstelling, en
door de kunstenaars niet vervangen werden.
Uitgegeven door MER. Paper Kunsthalle
in een editie van één exemplaar met
ontbrekende pagina’s, samen met twee
intacte kunstenaarsproeven en twee intacte
uitgeversproeven. Allen genummerd en
getekend door de kunstenaar.
JOHAN DE WILDE, ik wordt (2013)

Ik wordt onderzoekt hoe een kunstwerk
opereert in relatie tot anderen, hoe een
kunstenaar, in dit geval Johan De Wilde,
wordt gepercipieerd door anderen bij het
bekijken van diens kunst. Gedreven door de
noodzaak tot het doorgronden van hoe de
kunstenaar en diens werk worden in de ogen
van de toeschouwers, stelt De Wilde zich
dagelijks vragen, zonder hiervoor een direct
antwoord te zoeken.

Johan De Wilde (°1964) tekent als een
menselijke printer. Elk van zijn vele
tekeningen worden precies en geduldig
opgebouwd, en bestaan uit horizontale en
verticale potloodlijnen waaruit een vorm, een
object, een tekst tevoorschijn komen.

Museumcultuur
Strombeek/ Gent
stelt voor:
“MUSEUM”:
een panorama in
woord & beeld
van Museumcultuur
Strombeek/ Gent
2013-2014

2015 / 384 p.
27.9 x 21.6 cm
NL-EN
Auteurs: Roland Jooris, Wim Van
Mulders, Nicola Setari, Frederik
Leen, Christel Stalpaert, Patrick
Van Rossem, Rik Pinxten, Silvano
Manganaro, Francesco Poli,
Tommaso Trini, Cornelia Lauf,
George E. Lewis, Francis Smets,
Philippe Van Cauteren, Luk
Lambrecht, Lieze Eneman
Te koop aan het onthaal
van Cc Strombeek (35 euro)
of online te bestellen
(35 euro + verzendkosten)
via www.ccstrombeek.be

OOK IN HET CC

IN DE WIND

Een kunstenaarsvlag
hoog op de toneeltoren van het Cc

09.01-09.04.2015

BART LODEWIJKS
De vlag is ontleend aan een krijttekening
die Bart Lodewijks tijdelijk aanbracht op de
zwarte vloer van de tentoonstellingsruimte
van het cultuurcentrum. Als je lang genoeg
naar die zwarte vloer blijft kijken, doemt de
melkweg eruit op... Dat kosmische effect wordt
opgeroepen door het kwarts dat in het beton
is verwerkt. De witte strepen suggereren
beweging en verwijzen naar het werk dat hij
uitvoerde op de bruine platen van het frietkot
“Frietuurtje”.
Heel mooi in dit beeld is de barst in de zwarte
betonnen vloer die duidelijk te zien is op
de vlag (en op de afbeelding in het gratis
meeneemkrantje - een realisatie met uitgever
Roma, Amsterdam) – een weerbarstige barst
als een symbool voor het vloeibare en voor alles
wat per definitie tijdelijk is.
De vlag is een indrukwekkend beeld waarin

de culturele vloer van het Cc Strombeek een
illusie wordt van een oneindige kosmos en
waarin de barst staat voor het wereldlijke
en de ontnuchtering bij te veel rozengeur
en maneschijn. De vlag wappert hoog dag
en nacht in de frisse wind; de vlag streelt de
kosmos en blijft zichtbaar op de grond als
een teken van beweging, dynamiek en vooral
van levensnoodzakelijke en broodnodige,
ongrijpbare poëzie.

DE WAND

YOLA MINATCHY
LA LIGNE DU TEMPS
02.10.2015 - 05.01.2016

FOTO-JAARPROJECT
27.02-26.03.2015
KORNEEL BOEVE
EVOLUTION OF A LANDSCAPE
Dit seizoen viel ons oog via docent/kunstenaar
Jan Kempenaers op een heel bijzondere jonge
fotograaf Korneel Boeve (1986) die vanuit de
context van zijn studies geologie zich via het
medium fotografie - waarmee hij aan het KASK
in Gent afstudeerde als Master in de Beeldende
kunst – ons “fundamenteel” laat nadenken over de
notie “realiteit”.
Als de realiteit datgene betekent wat alles is
in onze wereld minus cultuur – dan komen wij
terecht op het onderzoeksgebied van Korneel
Boeve. Als een slimme “kleine jongen” jongleert
hij met chemische processen die letterlijk
“gesteente” worden en die eens in een aquarium
én met led-licht belicht fascinerende varianten
benaderen van de imaginaire werelden van
iemand zoals Jules Verne.
Korneel Boeve geeft zelf duiding bij zijn
onderzoek en bij de redenen om fotografie te
gebruiken als vorm van fixatie van zijn concreet
gemanipuleerde “stenen” wereld, die zich
aandient als een (chemisch) sprookje.

The fairest thing we can experience is the
mysterious. It is the fundamental emotion which
stands at the cradle of true art and science. He
who does not know it and can no longer wonder,
is as good as dead...
— Albert Einstein
Wat is realiteit? En wat is de plaats van
wetenschap en fotografie in onze realiteit?
In de zoektocht naar de waarheid wordt er
veel gebruik gemaakt van de realiteit, denk
maar aan de wetenschap die zich baseert op
experimenten of waarnemingen. Maar hoe
weten we dat we hier zijn en dat deze dingen
hier nu aan het gebeuren zijn? Daarvoor
hebben we gesofisticeerde zintuigen die ons
informatie verschaffen over de omgeving en
deze doorzenden naar de hersenen. Op hun
beurt bouwen onze hersenen een soort indruk
van wat de realiteit rondom ons is. Maar is dit
DE realiteit? Het is slechts een kleine fractie van
wat de realiteit is. In feite is er veel meer aan de
hand, op dit moment passeren er gigantisch veel
elektromagnetische golven rondom ons, stralen
we als warme levende wezens infrarood-stralen
uit, wordt ons lichaam op elk moment doorkruist
door miljarden neutrinos (‘ghost particles’), zijn
we onderhevig aan x-stralen afkomstig uit de
ondergrond en zo meer.

Werner Heisenberg, grondlegger van de
kwantummechanica, stelde het ooit zo : “What
we observe is not Nature itself but Nature
exposed to our method of questioning”.
Hierbij stelt Heisenberg dat er alleen maar een
menselijke manier bestaat in het begrijpen van
de dingen en dat we een universele realiteit
of waarheid nooit kunnen bereiken. Dit komt
omdat we ontstaan zijn uit een heel specifieke
omgeving van omstandigheden. Onder een
ster, de zon, met een oppervlaktetemperatuur
van 6000 °C en een wit-gele gloed. Zo is op
deze planeet elke vorm van leven geëvolueerd
met als primair doel het maximaal opvangen
van de zonnestralen. Vandaar dat wij samen
met een heleboel andere wezens kunnen
zien in dit zeer smalle (zichtbare) venster van
het elektromagnetische spectrum. De mens
is (samen met enkele andere primaten) de
enige soort die naast de kleuren rood en groen
(belangrijk om te weten wat rijp is en wat niet)
ook de kleur blauw kan zien en onderscheiden.

Een heldere uitleg hiervoor is er voorlopig nog
niet maar recent onderzoek bewijst dat de
mens nog maar sinds de moderne tijd de kleur
blauw onderscheid en benoemt. Het medium
fotografie is hier sterk door beïnvloed vooral
omdat het nogal vaak wordt geassocieerd met
het objectieve, het waarheidsgetrouwe en de
realiteit zelf. In die zin gaat mijn fotoreeks ‘Out
of Nothing’ vooral over het medium zelf en over
de vraagstelling naar welke waarheid of realiteit
wij kijken? Antoine de Saint-Exupery vatte het
kort samen toen de vos tegen de kleine prins zei:
‘Wat essentieel is is onzichtbaar voor het oog’.

MET DRAWING | THE BOTTOM LINE TOONT S.M.A.K. WERK VAN 53 INTERNATIONALE
KUNSTENAARS ALS STAALKAART VAN WAT TEKENEN BINNEN DE ACTUELE KUNST BETEKENT.
VERSCHILLENDE DIMENSIES VAN TEKENEN ALS VORM VAN ACTUELE KUNST KOMEN AAN
BOD: VAN ABSTRACT TOT FIGURATIEF, VAN KLEINE TOT GROTE FORMATEN, VAN SNELLE
SCHETSEN TOT TRAGE, GROOTSCHALIGE PROJECTEN OF VAN TEKENEN ALS FILM TOT
TEKENEN ALS PERFORMANCE. SOMMIGE TEKENINGEN – VAN BIJVOORBEELD THIERRY DE
CORDIER EN MICHAËL BORREMANS – WORDEN SPECIAAL VOOR DEZE TENTOONSTELLING
GECREËERD. ENKELE KUNSTENAARS GAAN IN SITU AAN DE SLAG.

DRAWING |
THE BOTTOM LINE
10.10.2015 - 31.01.2016
Meer info: www.smak.be

NOTEER ALVAST
22/10 om 14u
19/11 om 14u
Rondleiding a line is a line is a line
Gratis, gelieve te registreren 			
via tickets@ccstrombeek.be
Dans | Charlotte Vanden Eynde &
Dolores Bouckaert, Deceptive Bodies
15/10 om 20u30
M arcel Broodthaers Academie
6/11 om 19u30
S-dag Gent
29/11 om 14u
Dans | Rosas, Verklärte Nacht
20/11 en 21/11 om 20u30
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN:
kameleon

De jongen en de wereld (6+)
ontbijtfilm
04/10 om 10u30
Z ap-staartje (6-12j.)
10/10 om 9u30
Voorleesuurtje
2de en 3de kleuterklas
17/10 om 10u
Buiten de lijntjes (3.5-6j.)
04/11-06/11
Z ap-staartje (6-12j.)
28/11 om 9u30
Voorleesuurtje
2de en 3de kleuterklas
12/12 om 10u

Blijf op de hoogte van de activiteiten i.k.v. A LINE IS A LINE IS A LINE via www.ccstrombeek.be

Colofon
Teksten: Frank Maes, Maria Gilissen
Broodthaers, Jacques Charlier, Luk
Lambrecht, Lieze Eneman
Lay-out: Eddie Timmermans
Met dank aan:
de kunstenaars, Christine Brachot,
Luc en Eric Mulier, Karel en Martine
Hooft, Anne Vanaerschot, Floor
Keersmaekers, Marie Claes, Raul
Ortega, Jan Bussels, Luc Derycke,
Aurélie Daems, Maria Gilissen
Broodthaers, Catrin Dietrich, Dietmar
Elger, Maria-Rosa Boezem, Griet Teck,
Sophie Nuytten, Eva Wijnant,
Iris Kuntkes, Ruya Foundation,
Eric Grijn, Filips De Felm, 		
Ronny Van De Velde
de medewerkers van Cultuurcentrum
Strombeek
de medewerkers van S.M.A.K.
Verf + advies: Eric Appelmans
(Colora Grimbergen)
Panelen tento:
wit (optimat)
we m87 (topprim + topmat)
Extramuros:
RAL 7031 (topprim + topmat)
De Wand:
wit (topsilk)
ncs s 9000-n (topsilk)
mt 34 (topprim + metallic chic)

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

CULTUURCENTRUM STROMBEEK Grimbergen, Gemeenteplein 1853 Strombeek-Bever, www.ccstrombeek.be

