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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.



drieluik 2015
ARTE ECO

INLEIDING

I always say art can’t change the world, but it can be
a very strong ally for unconventional ways of looking 
at the world. - LUCY LIPPARD
In 2015 steekt Museumcultuur Strombeek/Gent van wal met een 
drieluik die de gevoeligheid van kunstenaars aan de oppervlakte 
brengt voor het milieu en de manier waarop de beste kunstenaars 
hieraan een vorm gaven en geven. 
Het is een drieluik waarbij wij afstappen van de “chronologische 
expeditie” met de tijdsfactor als structurerend principe. 

Wat valt er te verwachten? 

In een eerste deel met als tussentitel Attitudes proberen wij 
een compact en subjectief beeld te presenteren van kunst 
die cirkelt langsheen een meer dan actueel gevoelige materie. 
Wij kiezen kunst die inhoud én tijd overleeft als goede, 
inspirerende kunst. Wij tonen uiteraard in de non-museale 
context van een Cc werk van kunstenaars die incontournable zijn 
en in de kunstmiddens reeds ruime bekendheid genieten. 
Naast die referentiële werken worden tal van nieuwe producties 
én “onwennige” bruiklenen getoond.
Het tweede deel wordt, onder de noemer Architecture, een 
badinerende reflectie over architectuur en het bouwen of niet-
bouwen. Wij tonen werk van architecten die nooit bouwden maar 

Joseph Beuys, 7000 Eichen, 1982



nieuwe denkbeelden formuleerden omtrent het anders invullen 
van “architectuur” of die vandaag een strategie aan de 
dag leggen waarin het begrip recyclage een primaire rol 
vervult. Natuurlijk wordt er in dit deel ook goede kunst 
gepresenteerd die oog heeft voor onze leefomgeving via de 
discipline architectuur. 
Het derde deel gaat door onder het begrip Art-ivism - een 
begrip van de Italiaanse poverist Michelangelo Pistoletto. 
Tal van nieuwe producties uit binnen- en buitenland komen 
aan bod als een teken aan de wand dat er vanuit de kunst 
een elementaire reflectie wordt ontwikkeld waarvoor een 
vorm wordt gezocht die de kennis optilt tot een militant en 
urgentie-gevoelig niveau.

Waarom nu een prestigieus drieluik rond kunst en ecologie? 
Museumcultuur Strombeek/Gent wil een tentoonstelling 
absoluut niet gebruiken om een doel na te streven of de 
pretentie hoog te houden dat kunst effectief de wereld zou 
kunnen veranderen en/of verbeteren vanuit het adagio of een 
lofzang op het begrip “utopie”. 
Niet voor niets deden wij voor Art Eco beroep op Greenpeace 
en op de Brusselse wetenschapper Franky Bossuyt die met 
feiten en citaten op de proppen kwamenover de “5 voor 12” 
situatie waarin ons ‘globale’ milieu verkeert. 

“Het klimaat was al lang gered als het een bank was”.
“Meer dan 5000 miljard stukjes plastic drijven rond in de 
oceaan en richten schade aan in de hele voedselketen”. 
“Alle klimaat- ( en andere ecologische) problemen zijn te 
herleiden tot overbevolking”.

De aandacht voor het milieu is trouwens het topje van de 
ijsberg aangaande een bredere, urgente problematiek qua 
economische wanverhoudingen in de wereld en bij .. ons. 
De grote boosdoener/vervuiler China maakt wel op een 
massale en spotgoedkope manier onze “spullen” die we hier 
niet meer tegen “hun” prijs kunnen produceren. Anderzijds 
laten wij ook de schadelijke “uitlaat” massaal aan hen 
over... en wijzen hen daarvoor met de vinger.

(EXCURSUS – JOSEPH BEUYS – MICHELANGELO 
PISTOLETTO) 

In 1982 komt de charismatische, sjamaan-kunstenaar Joseph 
Beuys (1921-1986) op Documenta 7 (1982) in Kassel op de 
proppen met zijn gigantisch project 7000 Eichen. Activist-
kunstenaar Joseph Beuys wilde in Kassel 7000 eiken planten, 
telkens gelardeerd met een rechtopstaand stuk basalt. 
Daarmee wou hij het gevestigde en het bestaande in de vorm 
van de steen (basalt als product van een zeer langdurig 
proces in de natuur) in relatie brengen met de symbolisch 
beladen eik – een machtige boom die het organische en het 
proces van verandering incarneert. 



Het was Beuys’ apotheose van het begrip “sociale sculptuur” dat 
hij tijdens zijn leven uitstippelde via een polemisch doceren 
aan de Academie van Düsseldorf, het houden van provocatieve, 
bezwerende performances, het militeren bij de Groene Partij en het 
geven van lessen in directe democratie op schoolborden. Wellicht 
was Joseph Beuys wel de voorloper van wat de Amerikaanse critica 
Lucy Lippard bedoelde met haar stelling dat tot op heden “social 
energies” nog steeds niet worden beschouwd als kunst. 
De laatste installatie (in meerdere variaties) van Joseph Beuys 
was getiteld Das Ende des 20. Jahrhunderts en bestond uit een 
opeenstapeling van stukken basalt waarin hij op een exacte manier 
een cylindrisch stukje haalde, afvijlde er terug met klei en vet 
“herstelde” als een levend work in progress, alluderend op warmte 
en beweging en “symbolisch” op een nakende transformatie van de 
wereld. Eerder in 1985 maakte hij de wondermooie editie Capri 
Battery eveneens te zien op Art Eco (!) - een gele lamp met een 
gele citroen zinspeelden voor Joseph Beuys op de min of meer 
gemakkelijke en “gelijke” betrachting van duurzaamheid via het 
door de mens geproduceerde (gele) object en het (gele) ding uit de 
natuur...
In 2003 schrijft de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto 
(1933) het manifest The Third Paradise en tekent hij zijn 
inmiddels bekende symbool. Hij duidt met zijn actie op het 
wereldwijde conflict tussen natuur en cultuur en de kwalijke 
gevolgen die het verstoorde evenwicht met zich meebracht. Het 
symbool bestaat uit het oneindigheidsteken (natuur versus cultuur) 
met in het midden een cirkel die alludeert op de derde weg – een 
alternatief om de wereld te behoeden van de ondergang en een 
alternatief om in harmonie met de natuur aan een “andere” meer 
duurzame wereld te bouwen. Michelangelo Pistoletto is net zoals 
Joseph Beuys een kunstenaar die (desnoods) op een naïeve manier 
de artistieke vrijheid behoudt te dromen over een andere wereld 
via kunst die in beide gevallen (over de tijd heen) blijft staan 
en (na)werken als een exemplarisch teken dat in de afwachting 
verkeert van een (urgente), nieuwe balans tussen natuur en 
cultuur: het resultaat van een politieke ecologie...

IN DEEL 1

In het eerste deel van het project Art Eco wordt ingezoomd op de 
kunst vanaf de jaren zestig tot ongeveer vandaag met een ensemble 
uiterst fijne kunstwerken die niet altijd onmiddellijk hun relatie 
met het aangekaarte thema prijsgeven. Daarin ligt volgens ons de 
kracht van de kunst – dat de kunst het directe schuwt.. want het 
kan nooit de bedoeling zijn/worden om kunst te “manipuleren” of 
een kunstwerk “zomaar” in te zetten om “een (goede) zaak”.
Om die reden:
De schoonheid gaat in onze projecten steevast en resoluut een 
“pact” aan met de inhoud.
Art Eco is een project dat gevoelig ligt en is niet in het 
minst een thema dat vele kunstenaars al veel eerder dan wie ook 
aanvoelden en omzetten in alle mogelijke “vormen” van kunstwerken 



als “artistieke” afgeleide van particuliere beweegredenen 
zoals protest, verontwaardiging én (blijvend) stil geloof in 
de toekomst.
Uit een artikel van Chris van der Heijden in het blad De 
Groene Amsterdammer over het belang van de 19e eeuwse kunst- 
en maatschappijcriticus John Ruskin:
“De kunst kan haar doelstelling nooit bereiken. De perfecte 
(‘autonome’) verbeelding bestaat alleen al niet omdat ze een 
gelijkheid van beeld en werkelijkheid suggereert. 
Zo’ n gelijkheid is onmogelijk. En de utopische samenleving, 
doel van een geëmancipeerde kunst, is per definitie zelf een 
utopie. (...) Vandaar dat een kunst die er werkelijk toe doet 
de gezel is van het menselijk tekort.”
In het eerste deel van Art Eco dat is opgevat als 
een “archipel” en niet als een vastomlijnd en perfect 
geregisseerd “continent” wordt dus min of meer duidelijk hoe 
kunstenaars begaan zijn met de wereld en de manier waarop 
“wij” ermee omspringen.
McS/G presenteert kunst die onomwonden het onderwerp en 
de tijd trotseert: werk (al dan niet in kleine ensembles) 
van Roger Raveel, Guy Mees, Hans Haacke, Joseph Beuys, 
Panamarenko, Jan Dibbets, Ger van Elk, Marinus Boezem, Jef 
Geys, John Cage en Tetsumi Kudo zijn de kern van bestaande 
werken op dit eerste deel.
Peter De Cupere, Pascale Marthine Tayou en Reinaart Vanhoe 
maken nieuwe werken voor deze gelegenheid en de meer dan 
internationaal invloedrijke Amerikaanse kunstenaar Lawrence 
Weiner bedacht speciaal voor McS/G een nieuwe presentatie 
voor het werk uit 1984 WATER SPILED FROM SOURCE TO USE - een 
werk dat behalve tegen de gevel van het cultuurcentrum ook 
zal te zien zijn in het Brusselse Kaaitheater in de context 
van het Burning Ice Festival. Een initiatief waarmee McS/G 
(ook) bruggen blijft bouwen tussen de rand van de stad en de 
stad.
Het werk van kunstenaars zoals van de Griekse Maria 
Ikonomopoulou en het alhier vergeten werk van Ana Mendieta 
zullen als opvallende artistieke komma’s functioneren en, 
als in een tekst, zorgen voor ademruimte en reflexieve 
(inhoudelijke) stilstand.
Met deze keuze willen de curatoren nog eens het (hun) 
belang onderstrepen om tijd- en generatie-(in)wisselend aan 
tentoonstellingen te bouwen. Het is belangrijk om te “tonen” 
dat het een illusie is om het etiket “hedendaagse kunst” 
enkel te hanteren voor jonge, beeldenstromende kunstenaars. 
Omwille van die reden ook de bewuste keuze voor kunstenaar 
Leo Copers, die op dit deel aanwezig zal zijn in de Studio S
met de geprojecteerde video Zeestuk met vuur en met een 
brandende ingeduffelde T.L.-lamp. Leo Copers maakte voor Art 
Eco ook een nieuw werk met een via het internet in Amerika 
aangekochte ratelslang...
De artistieke productie van de Oostenrijkse kunstenaar Lois 
Weinberger, wiens werk massief in de collectie van partner 
S.M.A.K. terechtkwam dankzij een genereuze schenking van de 



kunstenaar, zal als een rode draad doorheen de drie delen 
van Art Eco te zien zijn. Zijn werk, dat aan de inkom van de 
expo prijkt - gaat over kruid en onkruid en ontrolt zich als 
praktijk naar de alsmaar “hedendaags” blijvende wereld ... 
als metafoor voor ontheemding, migratie en activisme.

De jonge kunstenaar/fotograaf Michiel De Cleene zal voor 
delen 2 en 3 projecten ontwikkelen gebaseerd op het ideale 
(toeristische) kijkstandpunt – dat alleen oog heeft voor het 
ongerepte, het perfecte en het meest on-afleidbare tegenover 
datgene wat meestal ongezien en “achter onze rug” gebeurt 
als exploitatie en vernietiging van alles wat vandaag als 
“duurzaam” doorgaat.

Bij het eerste deel wordt zoals dat inmiddels gangbaar is 
bij McS/G een algemene tekst verwacht van Jeroen Peeters, 
vandaag ondermeer dramaturg bij Damaged Goods/Meg Stuart.

Wij wensen iedereen een aangename, verontrustende, schone en 
soms en vooral tot nadenken instemmende wandeling langsheen 
de beste kunst van de beste kunstenaars. 
Het publieksboekje is hierbij hoogstens een (heuse) gids met 
tekst ter context !

Luk Lambrecht 

Lieze Eneman

curatoren
Museumcultuur Strombeek/Gent



Waar bevinden we ons wanneer we het onkruidpaadje 
volgen dat vanuit het museum de wereld in loopt?
JEROEN PEETERS, CC STROMBEEK JAN. 2015

Op de uitnodiging voor Art Eco – Een drieluik omtrent 
ecologie en de wereld staat een foto van grote, 
langwerpige rotsblokken die een heel plein inpalmen en het 
zicht belemmeren op wat erachter ligt. Geen onderschrift. 
Niet omdat het beeld voor zich spreekt, maar wellicht 
omdat het naar een vrij bekende artistieke interventie 
verwijst. Het toont namelijk de 7000 lokaal ontgonnen 
basaltstenen die de kunstenaar Joseph Beuys in de zomer 
van 1982 voor het Fridericianum in Kassel liet leveren in 
het kader van zijn actie 7000 eiken op Documenta 7. In die 
symbolische herbebossing van Kassel werden de basaltstenen 
rechtopgeplaatst naast 7000 eiken, over een periode van 
vijf jaren geplant door de kunstenaar met de hulp van 
studenten, inwoners en toeschouwers, allen dus verenigd 
als participerende burgers. Aan ambitie ontbrak het Beuys 
geenszins toen hij destijds over 7000 eiken sprak als “een 
symbolische start voor mijn onderneming om het leven van 
de mensheid te doen herboren worden in het lichaam van de 
maatschappij en een positieve toekomst voor te bereiden in 
deze context.”1

Links achteraan op de foto steekt de kruin van een boom 
boven de rotsblokken uit, maar niet te zien op de foto 
is de vorm van het geheel, een zicht dat overigens ook 
de Documenta-bezoekers enkel van bovenaf hadden. De 
basaltstenen lagen namelijk geschikt in de vorm van een 
reusachtige wig – een vorm die, zoals de Oostenrijkse 
beeldhouwer Hans Schabus weet, met de sculpturale traditie 
is verbonden omdat hij herinnert aan de metalen wiggen om 
boomstammen te klieven, aan de steunhoutjes die een groot 
blok steen op hun plaats houden, of zelfs aan de spie die 
wordt gebruikt om een deur open te houden, bijvoorbeeld 
die van het museum, zodat het er af en toe eens goed kan 
verluchten.2 In tal van boeken wordt 7000 eiken opgevoerd 
als een kantelpunt waarin expanded sculpture, ecologische 
bekommernissen en nieuwe vormen van participatie elkaar 
vinden.
Die elementen zetten ons op weg om na te denken over 
enkele weerkerende strategieën in wat gemakshalve wel 
eens wordt aangeduid als ‘ecologische kunst’, al dekt die 
term vele ladingen en heeft die kunst slechts zelden een 
canonieke plek verworven. De woorden van Beuys bij de 
aanvang van het 7000 eiken project geven de richting aan: 
“Ik zou meer en meer naar buiten willen gaan, om me te 
begeven tussen de problemen van de natuur en de problemen 
van mensen op hun werkplekken.”3 Wat betekent dat precies, 
naar buiten gaan? Waar bevinden wij ons dan?



Ecologische kunst: op weg naar buiten
Binnen de brede waaier van ‘ecologische kunst’ en de 
voorlopers ervan in de jaren 1960 en 1970 treffen we 
zowel artistieke interventies in de natuur aan, als werk 
dat ecologische processen of stukjes groen het museum 
binnenbrengt. Neem bijvoorbeeld de Condensation Cube 
(1963-65) van Hans Haacke, een plexiglazen kubus die 
verdamping en druppelvorming toont en zo via noties als 
proces, omgeving en tijdelijkheid de toenmalige opvatting 
van sculptuur uitbreidt met ‘systemen’ die aan menselijke 
controle ontsnappen. Ook interferentie en biologische 
groei zijn veranderingsprocessen waar Haacke gebruik van 
maakte. Voor Grass Grows (1969) bracht hij grond het museum 
binnen en zaaide er gras op. Zelf zei hij daarover: “Ik 
gebruik het woord ‘systemen’ uitsluitend voor zaken die 
geen systemen zijn in de zin van perceptie, maar fysieke, 
biologische of sociale entiteiten die, naar ik geloof, meer 
zijn dan perceptuele tinteling.”4

Vanuit een vergelijkbare interesse in entropie trok 
Robert Smithson dan weer letterlijk naar buiten voor zijn 
land art interventies, net zoals Richard Long vanuit een 
sculpturale bekommernis lange natuurwandelingen begon 
te maken. De reclamation art van Robert Morris droeg 
bij aan een sanering en reconversie van zwaar vervuilde 
industriële gebieden, maar dat in de eerste plaats vanuit 
een esthetische bekommernis. Ecologie leek vooral een 
metaforische kwestie om anders over sculptuur na te 
denken. Bovendien garandeerde documentatie niet zelden de 
plek van dit werk binnen de vertrouwde instituties van het 
museum en de kunstgeschiedenis, ook al gingen de makers 
daar kritisch mee om.
Wanneer kunstenaars als Helen Mayer en Newton Harrison 
of Mel Chin zich daadwerkelijk gaan interesseren voor 
het herstellen van ecosystemen en daartoe samenwerken 
met biologen en wetenschappers, landschapsarchitecten 
en burgerlijk ingenieurs, lokale overheden en burgers, 
neemt de verwarring toe. Dit soort ‘ecoventions’ omarmt 
activisme, de reconversie van brownfields, aandacht voor 
biodiversiteit, stedelijke ecologie, en recenter ook voor 
duurzame ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid in een 
globaal perspectief.5 Door het toenemende besef van de 
klimaatverandering en de sociaal-ecologische crisis die 
eruit voorvloeit, is de reductie van ecologie tot natuur 
en bucolisch groen vandaag niet langer mogelijk. Omgekeerd 
stelt zich de vraag naar de status van ecoventions: gaat 
het hier nog wel om kunst? Moeten de ambiguïteit van 
het beeld en het kritische artistieke gebaar het niet 
afleggen tegen een instrumentele kijk op kunst als design? 
Is kunst hier niet vooral esthetische verpakking van 
wetenschappelijke en maatschappelijke projecten?
In het boek Ecological Aesthetics (2004) komen die 



evoluties en vragen aan bod, maar ook een duidelijk 
pleidooi voor ecologische kunst als bijdrage aan de 
samenleving als geheel. Het gaat niet zozeer om een 
zoveelste artistieke beweging, maar een andere manier 
om kunst te definiëren: “Eco-kunstenaars werken in 
collaboratieve processen met de natuur, en beoefenen 
zo een sociaal relevante kunst. Door te focussen op de 
onderlinge relaties tussen de biologische, culturele, 
politieke of historische aspecten van ecosystemen, werken 
deze kunstenaars aan het uitbreiden van ecologische 
principes en praktijken en dit direct in de gemeenschap.”6 
Eerder dan het aanwakkeren van ons slechte geweten 
staat hier de positieve dynamiek van een symbolische én 
feitelijke reactivering van een ecologisch bewustzijn 
op het spel. Daar meteen een “esthetiek van onderlinge 
verbondenheid, sociale verantwoordelijkheid en ecologische 
overeenstemming” aan verbinden, lijkt me dan weer een 
stap te ver. Dat overschat de intrinsieke ecologische en 
politieke waarde van participatie en reduceert daarmee de 
ambiguïteit, verbeelding en ook discursieve strijd die van 
‘ecologische kunst’ een interessant fenomeen maken. Leven 
wij immers niet ook in mentale ruimtes en in culturele 
ecologieën?
Mogelijk zijn naïeve associaties met het groene nodig 
om niet enkel de natuur als dusdanig, maar ook een 
al te complexe ecologische problematiek, überhaupt te 
kunnen herkennen. En bij uitbreiding: verlangen wij 
vandaag misschien meer dan ooit naar vertrouwde, en 
dus geruststellende, beelden van groen in tijden van 
ecologische crisis? Vergelijk het met de pastorale 
landschapsschilderkunst van John Constable in de 19de 
eeuw, die werd getekend door toerisme en stadsvlucht in 
het zog van de industriële revolutie. Zijn er andere vormen 
denkbaar dan een romantische kijk op de natuur of een 
apolitieke “esthetiek van onderlinge verbondenheid, sociale 
verantwoordelijkheid en ecologische overeenstemming”?
Bij het reizen naar verre oorden en het werken in situ ligt 
een zeker exotisme op de loer. Tegenover het laatmoderne 
authenticiteitsstreven van de land art vraagt de Franse 
kunstenaar Pierre Huyghe zich af wat het betekent om naar 
buiten te trekken: “De beweging die jou naar buiten brengt 
is even belangrijk als dat buiten zelf. Het is een kwestie 
van displacement. (…) Ik ben minder begaan met plaats dan 
met de productie van situaties en complexe, heterogene 
territoria.”7 Hoeveel vreemdheid en verwarring zijn we 
bereid tegemoet te treden?
De nood aan herkenning, die maakt dat we via taal en 
beelden kunnen communiceren, speelt ook in het geval 
van hedendaagse kunst die zich naar buiten begeeft. Nu 
kunstenaars als veldantropologen de wereld in trekken 
en in een interdisciplinair veld aan de slag gaan als 
geograaf, sociaal werker, activist of experimenteel 
architect, hoe onderscheiden hun handelingen zich nog 



van politieke en sociale praktijken? Wanneer het museum en 
het moderne toeschouwerscontract ‘dit is kunst’ wegvallen, 
hoe herkennen we het artistieke gebaar dan nog te midden 
van de dagelijkse beeldenstroom? Waarin verschilt kunst 
van journalistiek? Vallen we dan simpelweg terug op een 
premoderne fascinatie voor het beeld? Of kan kunst niet 
zonder een specifieke verbeelding en de gespreksruimte die ze 
opent?

Kunst als gespreksruimte
In De zaak van de kunst schrijft cultuurfilosoof Bart 
Verschaffel: “Het gaat er steeds minder om van bijzondere 
dingen te maken, en steeds meer om van iets te tonen of ter 
sprake te brengen. Wie kunst maakt, neemt het woord. Het 
belang en de betekenis van een werk of een artistiek oeuvre 
ligt in wat het, in deze onderafdeling van de Conversation 
of Mankind, te berde brengt of poneert.”8 Hij ziet de 
kunstenaar als een veldantropoloog die experimenteert met 
de betekenissen, beelden en verhalen waar onze maatschappij 
van leeft en die in snel tempo aan het verschuiven zijn. Onze 
relatie tot de natuur is er daar ongetwijfeld een van. Waar 
moeten we die gespreksruimte precies situeren?
In werken als 7000 eiken en verscheidene ecoventions kan 
de idee van gesprek vrij letterlijk genomen worden: in de 
planningsfase is er overleg met wetenschappers, overheden en 
lokale gemeenschappen, een gesprekscultuur die ook nadien 
sporen nalaat in de participatie van toeschouwers, aangemaand 
tot een artistiek en ecologisch burgerschap. Ecologische 
kunst mag dan al relatief onzichtbaar zijn in musea en 
geschiedenisboeken, eerder dan canonieke discoursvorming 
beoogt ze juist impact in lokale gemeenschappen. Het zijn 
de artistieke attitudes en praktijken die bijdragen aan een 
narratief weefsel of culturele ecologie.
Vanuit ecologisch standpunt gedacht is de conversation of 
mankind een al te humanistische notie. Hier duikt nog een 
interessant probleem op: kan de natuur wel voor zichzelf 
spreken? Omdat de natuur een zwijgzame partner is – en 
dus niet kan terugspreken of protesteren in de talige 
publieke sfeer – wordt ze voor heel verschillende kwesties 
gemobiliseerd en blijft een politieke ecologie een heikele 
kwestie. Dat betekent echter niet dat de natuur niet zou 
bestaan of enkel een culturele constructie is. Hoe kunnen we 
andere, niet-menselijke leden van de gemeenschap – dieren, 
planten, mineralen en hun ecoculturen, actanten – betrekken 
in ons politieke bewustzijn en handelen? Waarin bestaat 
precies het verschil tussen een ecosysteem en een politiek 
systeem? Wat constitueert een gemeenschap of polis?
In Vibrant Matter (2010) wijst filosofe Jane Bennett laconiek 
op een praktisch obstakel voor het ‘parlement der dingen’ 
– in welke taal zullen de leden communiceren?9 Dat haar 
boek veel gelezen wordt in kunstmiddens hoeft echter 



niet te verbazen: ook het kunstwerk kan immers niet 
voor zichzelf spreken. In het museum zijn er sokkels en 
presentatiekaders allerhande die de zwijgzame aard van 
het kunstwerk als ding moeten opvangen – net zoals kunst 
ook een gespreksruimte als complement nodig heeft. Maar 
wat gebeurt er dan buiten het museum, wanneer de gangbare 
kaders wegvallen en het belang van kunst te vinden is in 
attitudes en praktijken die zich in het sociale domein 
afspelen?
Parallel aan een pleidooi voor kunst als een publiek 
gesprek dat kan bogen op de geïnstitutionaliseerde ruimtes 
van museum en kunstgeschiedenis, pleit Bart Verschaffel 
tegelijk voor persoonlijke toe-eigening als een even 
belangrijke bestemming van het kunstwerk. Op dat niveau 
immers zijn verbeelding en ervaring een belichaamde 
praktijk van betekenisproductie, en kan ook de toeschouwer 
een veldantropoloog worden in de eigen culturele ecologie. 
Ja, ook dat is een beweging naar buiten, letterlijk en 
figuurlijk, omdat onze culturele ecosystemen uiteindelijk 
niet kunnen overleven zonder band met hun natuurlijke 
erfgoed.

Tuinen cultiveren
Kan ecologische kunst het mediale karakter van natuurlijke 
en culturele ecosystemen verhelderen en versterken? In 
zijn beschouwingen over de antropologische functie van 
culturele immuunsystemen staat filosoof Peter Sloterdijk 
stil bij de esthetiek van de installatie, een medium dat 
onze verhouding tot kunst ingrijpend heeft veranderd. Een 
afstandelijke, beschouwende relatie tot het beeld krijgt 
een pendant in de actieve deelname eraan, een omgang 
die herinnert aan het wonen en raakt aan “de radicale 
laag van de menselijke territorialisering in situaties, 
gewoonten en gebruikelijkheden.”10 Waar de woning ons in het 
dagelijks leven ontlast van een teveel aan representatie, 
schort de installatie het observerende gedrag niet op. De 
installatie plaatst “inbeddende situaties als geheel in 
de waarnemingsruimte” en presenteert zo “tegelijkertijd 
het ingebedde én het inbeddende: het object en zijn plaats 
worden in één beweging getoond.”11

Die dubbele blik, met een bijzondere aandacht voor 
lokaliteit, inbedding en belichaming lijkt ook centraal 
te staan in ecologische kunst. De installatie behoudt 
zowel binnen als buiten zijn mediale werking, maar laat 
zich als model wellicht uitbreiden. Zo beroepen heel 
wat kunstenaars zich op de eeuwenoude traditie van 
tuinen en parken, die zich laten herkennen als culturele 
immuunsystemen met een vanzelfsprekende ecologische 
component. De tuin is een plek waar we onze relatie met 
de natuur vormgeven en zorg dragen voor de geschiedenis, 
het cultiveren van de grond betekent het creëren van een 



wereld in de wereld, die aan onze eigen voeten begint.
Planten en dieren herinneren ons aan het belang van het 
milieu voor ons, mensen: wij maken immers deel uit van 
een ecosysteem dat ons omvat en draagt. Die omgeving 
schraagt in zijn oorspronkelijke expressiviteit tevens de 
orale en belichaamde bronnen waarop onze huidige taal 
en cultuur kunnen gedijen. Met die analyse in Becoming 
Animal (2010) wil filosoof David Abram schrift en digitale 
cultuur niet naast zich neerleggen, maar zich afvragen 
of we die ecologische fenomenologie kunnen omarmen om 
tot een rijker begrip van cultuur te komen: “Hoe kunnen 
we dus onze lichamelijke ervaring hernieuwen van een 
wereld die ons overschrijdt – van een wereld die groter 
is dan onszelf en onze eigen creaties? (...) Kunnen we in 
onszelf een impliciete zin voor de betekenis van de grond 
en zijn veelstemmige eloquentie hernieuwen? Niet zonder 
de zintuiglijke kracht van het luisteren en de zinnelijke 
kunst van het verhalen vertellen te hernieuwen. (...) 
Kunnen we een aanvang maken met het herstellen van de 
gezondheid en integriteit van de lokale aarde? Niet zonder 
die lokale aarde terug met verhalen op te laden.”12 Het 
postmoderne shamanisme van David Abram geeft alvast aan 
dat ecologisch bewustzijn niet kan zonder een kritische 
omgang met representatie, waarmee hij dus een fundamentele 
plek aan de kunst toekent in die kwestie.

Voor Quadra Medicinale, zijn bijdrage aan de Biënnale van 
Venetië in 2009, liet de kunstenaar Jef Geys in vier steden 
ruderale planten (‘onkruid’) verzamelen en catalogeren 
volgens arbitraire principes. In het bijhorende Kempens 
Informatieblad traceert Geys in laconieke commentaren 
allerhande ecologische invloeden in zijn werk over een 
periode van veertig jaar, waarin hij onder meer spruiten 
rondreed in zijn 2PK om ze de wereld te tonen, of het 
Middelheimmuseum verzocht een deel van hun domein om te 
spitten en te bemesten. Bij een grote foto van een jonge, 
dandyeske Geys die in zijn tuin staat en een kool toont, 
schrijft hij ook over tuinieren: “Met dat hofgebeuren 
omgaan was pure sentimentaliteit. Als je in je hof aan 
’t werken bent, ben je bezig in je hof! Niets meer maar 
zeker niets minder. Maar als je jezelf te veel vragen gaat 
stellen dan zit je ernaast. Je moet gewoon naar je hof 
kunnen gaan, er spitten, planten en oogsten.”
De vraag of dit soort inbeddende activiteiten al dan niet 
kunst kunnen zijn, en volgens wie, is een rode draad in 
het oeuvre van Geys. Verdraagt de tuin geen representatie? 
Geys stelde vast dat de foto’s op zaadzakjes een beeld 
beloven dat nooit eenzelfde werkelijkheid zal opleveren, 
maar bovenal dat die tuin in de eerste plaats om een 
andere attitude vraagt, namelijk een zorgzame omgang met 
grond en omgeving, dus ook met de belofte van vreemdheid 
die men in de eigen leefwereld aantreft. Dat men de eigen 
tuin moet cultiveren nam Geys dan ook letterlijk: “Ik 



ben dus alles gaan doen wat noodzakelijk is om met het 
zaaien een goed resultaat te bereiken: de grond bewerken, 
omspitten en bemesten. Ik heb dat sentimenteel literair 
opgevat: al wat ik bezat aan herinneringen en oude brieven 
heb ik verbrand en met de as ben ik gaan mesten: oprechte 
tranen in de  ogen want ik was voor de zoveelste maal mijn 
jeugd aan ’t begraven.”

Voor Brennen und gehen (1992) brak de Oostenrijkse 
kunstenaar Lois Weinberger een stoep in Salzburg op om 
er twee ruderale planten te laten groeien die het branden 
en wandelen in hun naam dragen: Urtica (brandnetel) en 
Chenopodium (ganzenvoet). Niet enkel moesten voetgangers 
van hun pad afwijken, het onkruid prikkelde op symbolische 
wijze ook hun aandacht voor de bodem waar ze over gingen. 
Weinberger werkt vaak met transfers van planten uit andere 
streken (als metafoor voor migratie) of met spontane 
vegetatie, ingrepen die soms na de expo verder groeien 
en jarenlang een autonoom bestaan leiden in de publieke 
ruimte. De Wild Cube (1998) in het overheidsdistrict van 
St. Pölten is een metalen raster van 4 x 3,7 x 40 meter 
waarin de natuur zijn gang kan gaan – intussen schieten er 
berkenbomen en kreupelhout door de kooi heen, en worden 
er fietsen tegen geplaatst. “De plantenmaatschappij is de 
eigenlijke sculptuur – er groeit wat wil groeien.”
Indien Weinberger hier al een zorgrelatie vooropstelt, 
is het een paradoxale: het gebrek aan aandacht staat 
daarin centraal, precies om de vreemdheid van de natuur 
niet meteen te domesticeren. Hij doet dan ook niet aan 
tuinieren en noemt zijn ingrepen “perfect tijdelijke 
zones” die zich ternauwernood staande kunnen houden, maar 
niettemin hun eigen ecologisch evenwicht zoeken. “De tuin 
was voor mij de moestuin van mijn moeder. Ik gebruik de 
term eerder als een stoorzender, als iets wat niet elders 
op deze manier zou kunnen plaatsvinden. Sinds het begin 
noemde ik mijn aanplantingen zones: het zijn poëtische 
locaties die een punt hebben bereikt waar het mogelijk is 
niet langer te spreken van een begin noch van een einde 
of stoppen, een rijk van mogelijkheden dat een kruispunt 
markeert.”13

Vandaag leven we hoe langer hoe meer in een “tuinloze 
wereld”, waarin het zichtbare wordt overvleugeld door 
het virtuele en fenomenen die zich in de tijd ontvouwen 
door hun representatie. De catastrofale uitbuiting van 
het natuurlijke erfgoed maakt duidelijk dat we niet 
langer beseffen hoe de grond ook veelkantige menselijke 
verhalen draagt en mogelijk maakt, dat we zelfs de 
weinige tuinen die er nog zijn niet langer herkennen 
in hun rijkdom. Kunnen tuinen misschien plekken zijn 
waar we opnieuw kunnen leren kijken?14 De tegendraadse 
‘tuinen’ van de ‘ecologische kunst’ floreren het best als 
installaties waarin de kritische omgang met representatie 



en het menselijke handelen wordt aangewakkerd, waarin 
een confrontatie met de vreemde natuur aanmaant tot 
bescheidenheid, maar als humus voor de verbeelding tevens 
uitnodigt tot een zorgzame, relationele omgang met de 
leefomgeving, die niet anders kan zijn dan de fundamenteel 
heterogene ervaring van het ‘werelds worden’. Waar 
bevinden we ons wanneer we ons naar buiten begeven en het 
onkruidpaadje volgen dat vanuit het museum de wereld in 
loopt?
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JOSEPH BEUYS

Joseph Beuys (1921-1986) wordt beschouwd als één 
van de belangrijkste kunstenaars na WOII. Hij is 
ongetwijfeld ook één van de weinige kunstenaars 
die zich, vanuit een breder maatschappelijk 
engagement, zo radicaal heeft ingezet voor een 
beter leefmilieu.

Beuys werd geboren in Krefeld in 1921. Zijn 
artistieke loopbaan is sterk verweven met de 
Academie van Düsseldorf waar hij omstreeks 1946 
ging studeren.
Hoewel hij zijn werk en ideeën aanvankelijk 
ontwikkelt in relatieve isolatie van bredere 
politieke evoluties, komt daar in de vroege 
jaren ’60 verandering in op het ogenblik dat 
Beuys – via Nam June Paik - betrokken raakt 
bij de fluxus beweging. De daaropvolgende jaren 
waren bepalend voor de ontwikkeling van zijn 
ideeën omtrent de directe, didactische en sociaal 
transformatieve rol van de kunst. 

Zijn werk is gegrond in humanisme, sociale 
filosofie en antroposofie; het culmineert in een 
“uitgebreide” definitie van kunst en de idee van de 
“sociale sculptuur” als Gesamtkunstwerk, waarvoor 
hij aandrong op een creatieve, participa tieve rol in 
het vormen van maatschappij en politiek.

Het zijn die ideeën die hij gedurende zijn hele 
verdere carrière zou ontwikkelen. Dat deed hij 
o.m. via het polemisch doceren aan de Academie 
van Düsseldorf (vanaf 1961), het houden 
van provocatieve, bezwerende Aktionen en 
performances (die in sommige gevallen tot  9 uur 
konden duren!), het op een schoolbord onderwijzen 
van zijn ideeën omtrent de Sozialen Skulptur en 
Direkte Demokratie , het oprichten van publieke, 
politieke manifestaties, raden en partijen en ten 
slotte het militeren bij de Groene Partij (1979).

De opkomst van de ecologische politiek in de 
vroege jaren ’70 liet Beuys toe om zijn ideeën 
omtrent de “Sociale Sculptuur” verder te 
ontwikkelen. In 1981 publiceert Beuys een Oproep 
tot een Alternatief dat gericht was aan alle inwoners 
van de Europese culturele ruimte en beschaving. 
Daarin wijst hij de ecologische crisis aan als één 
van de vier symptomen van de crisis in het late 
kapitalisme:

“Onze verhouding tot de natuur wordt gekenmerkt 
door het feit dat ze totaal verstoord is. Er dreigt 
een finale vernietiging van de natuurlijke basis 
van ons bestaan. We zijn goed op weg om deze 
basis te vernietigen, doordat we een economisch 
systeem bedrijven dat berust op het ongeremde 
leegplunderen van deze natuurlijke basis. Hier 
moet eens heel duidelijk gesproken worden 
dat er op dit punt geen principieel verschil is 
tussen het economisch systeem van het Westen, 
gebaseerd op privékapitaal, en dat van het Oosten, 
gebaseerd op staatskapitaal. De vernietiging 
gebeurt op wereldschaal. Tussen ontginningplaats 
en schroothoop verloopt het eenrichtingsverkeer 
van de moderne industriële beschaving, aan haar 
expansieve groei worden steeds meer levenslijnen en 
kringlopen van het ecologisch systeem opgeofferd.”

Op deze tentoonstelling tonen we zes werken 
waaronder twee objecten en twee tekeningen, een 
video en een editie.

In 1971 richtte Beuys de Organisation für direkte 
Demokratie durch Volksabstimmung op. Aan de 
basis hiervan ligt de idee dat de ideale maatschap-
pij organisch wordt gevormd door drie sferen die 
semiautonoom worden geregeerd volgens hun eigen 
principes, zodanig dat er sprake kan zijn van cultu-
rele vrijheid, wettelijke gelijkheid en economische 
solidariteit. In plaats van politieke partijen moeten 
de belangen van de mensen worden vertegenwoor-
digd door arbeidsraden en directe referenda. De 
plastic winkeltas die hier te zien, met het diagram 
van de organisatie die op de achterzijde verder 
wordt verduidelijkt, werd tijdens een actie uitge-
deeld in een drukke winkelstraat in Keulen. 

Coyote. I Like America and America Likes Me 
(1974) is wellicht één van Beuys’ bekendste 
performances. Hiervoor liet Beuys zich gedurende 
drie dagen samen met een coyote opsluiten in een 
kooi in een galerie in New York. Beuys bracht er 
zijn tijd met de coyote door met weinig meer dan 
een vilten deken en een strobaal. Hij maakte allerlei 
gebaren zoals het werpen van zijn handschoenen 
naar de coyote. Op het einde van de drie dagen 
liet de coyote toe dat Beuys hem even streelde, 
waarop Beuys vertrok naar de luchthaven met 
de ambulance die hem had gebracht en zonder 
ooit voet op Amerikaanse bodem te hebben gezet 
buiten zijn verblijf in de kooi. 



Daarnaast tonen we ook twee tekeningen op 
papier. De ene, getiteld Pad van de liefde, is een 
suggestieve tekening van het liefdespad van een 
niet nader genoemd diertje. De andere, gemaakt 
op de achterkant van een papieren verpakking, 
toont een zonderlinge palmsoort afkomstig uit 
de Seychellen. De Verschaffeltia werd vernoemd 
naar Ambriose Verschaffelt, lid van een Belgische 
familie van plantenkwekers die vele exotische 
planten naar Europa overbracht. Begin jaren 
tachtig (1980-1981) zou Beuys op de Seychellen 
een palmboom (de snelgroeiende Coconut) 
planten naast een traag groeiende Coco de mer. 
Volgend op zijn ecologische acties op de Seychellen 
volgden een aantal andere acties rond het planten 
van bomen. Een eerste actie vindt plaats naar 
aanleiding van Documenta 7 in 1982 in Kassel -  
7000 Eichen. Rond diezelfde periode onderneemt 
Beuys een gelijkaardige actie in de het Zuid-
Italiaanse dorp Abruzzo waarvoor hij samenwerkt 
met zijn studenten en de Italiaanse dealer Lucrezia 
di Dominio Durini. In die regio zou Beuys tussen 
1973 en 1985 onder de titel  Difesa della Natura 
(Verdediging van de Natuur) een hele reeks 
activiteiten organiseren, waaronder discussies over 
een nieuwe agrarische stimulans en daadwerkelijke 
agrarische activiteiten, zoals Pantagione Paradise, 
de aanplanting van 7000 bedreigde struiken 
en bomen ter herstel van de biodiversiteit in de 
regio die verloren was gegaan onder invloed van 
de markt. De editie die hier te zien is, Ölflasche, 
maakt eveneens deel uit van Difesa della Natura 

en is gelieerd aan de natuur-sculptuur Olivestone 
gebaseerd op de vondst van vijf antieke olievaten 
op het domein van Palazzo Durini. Door vijf 
nieuwe vaten te vervaardigen uit dezelfde steen, 
ter representatie van de vijf continenten, en door 
olie door de vaten te laten stromen via een systeem 
van communicerende vaten creëerde Beuys een 
krachtig symbool. 
Ook veel van de sculpturale materialen die Beuys 
gebruikt, hebben een relatie met energie of warmte. 
Vilt bijvoorbeeld, één van zijn vaakst gebruikte 
materialen, fungeert als isolatiemateriaal en Beuys 
gebruikte het vaak om de bewaring of absorptie 
van energie en warmte te suggereren. Ook vet 
en honing kunnen worden omgezet in energie 
wanneer ze worden gebruikt als voedsel. Beuys 
had een bijzondere voorkeur voor het materiaal vet 
omdat het veranderlijk is en zowel insolide als in 
vloeibare toestand voorkomt al naargelang de aan- 
of afwezigheid van warmte. Daarom beschouwt hij 
het als een metafoor voor de beweging van chaos 
naar vorm dat aan de basis lag van zijn theorie van 
de sociale sculptuur.
In batterijen ten slotte, die Beuys vaak gebruikt in 
grootschalige sculpturen, wordt energie omgezet 
en opgeslagen. Een van zijn lichtste edities is Capri 
Battery (1985), een gele gloeilamp in een draagbaar 
stopcontact dat in een citroen wordt geplugd. 
Beuys maakte het op het einde van zijn leven toen 
hij van een longinfectie herstelde op het eiland 
Capri – wellicht als een metafoor voor zijn eigen 
lichamelijke verzwakking.

Jozef Beuys - Coyote: I like America and America likes me - 1974 - Foto Dirk Pauwels



MARINUS BOEZEM

De Nederlandse kunstenaar Marinus Boezem 
(1934) is een kunstenaar die, samen met Jan 
Dibbets en wijlen Ger van Elk, prominent 
aanwezig is op Art Eco. Niet zonder trots 
tonen wij van hem maar liefst vier vroege 
werken die inhoudelijk “begaan” zijn met het 
dematerialiseren van het kunstwerk en hiervoor 
teruggrijpen naar het weer, lucht en geluid als 
factoren die een andere, niet-objectgerichte 
benadering en perceptie van “een” kunstwerk 
kunnen genereren.

Marinus Boezem was in de jaren zestig aanwezig 
op de twee meest tot de verbeelding sprekende 
tentoonstellingen; Op Losse Schroeven (1969, 
Stedelijk Amsterdam) en When Attitudes 
become Form, Kunsthalle Bern) .

De werken die wij hier op Art Eco presenteren 
liggen alle vier in elkaars verlengde en drukken 
een diepe wens uit om, parallel met de sterk 
veranderende samenleving in de jaren zestig, 
daartegenover ook een andere vorm en ervaring 
van kunst te stellen. Die was anti-materieel, 
gericht op het milieu en dus ook op de kwaliteit 
van de leefomgeving. Met economie van 
middelen wist Marinus Boezem toen werken te 
maken gebaseerd op het zich toe-eigenen van 
bestaande documenten en “schalen” die het 
klimaat en de wind in kaart brengen.

Hierna volgt een korte beschrijving; de rest is 
weerom en weeral overgeleverd aan uw liefst 
ferme (wind)kracht tot ver- en inbeelding.

Weerkaart, donderdag 26 september 1968

Via een verzoek van Marinus Boezem aan de 
Weerkundige dienst van Nederland werden hem 
500 exemplaren van het weerbericht van de win-
derige dag 26.09.1968 bezorgd. De exemplaren 
werden vervolgens opgestuurd naar kunstinstel-
lingen en personen in binnen- en buitenland. 
“De actie was een commentaar op de vervlakking 
van de ervaringswereld ten gevolge van de inten-
sivering van informatie en communicatie”.

Het weerbericht kwam op de cover terecht van 
de catalogus van de belangrijke expo Op Losse 
Schroeven...

Windschaal, 1968

De windschaal, beter bekend als de schaal van 
Beaufort die de wind verdeeld in heftigheid 
van 0 (windstil) tot 12 (orkaan) werd als bijlage 
meegestuurd met de hierboven beschreven 
Weerkaart.

Onderaan de officiële kaart voegde Marinus 
Boezem er dit statement bij:

“Boezem Medium Ter Bevordering van 
Hernieuwde Ervaringen”. De Windschaal werd 
later deel van de belangrijke tentoonstellingen 
zoals de arte povera-manifestatie in Amalfi 
(1968) waar Ger Van Elk de Windschaal 
verdeelde en op When Attitudes Become Form 
in Bern.

Luchtplastiek, 1966

Een krachtig statement ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Het jaar 2000 in Rai in 
Amsterdam, gehouden in december 1967.

Op die expo stelde Marinus Boezem tal van 
luchtsculpturen tentoon. Hierbij schreef hij een 
visionair pamflet waarin hij het belang van lucht 
aankaartte bij de organisatie van de leefwereld 
in het jaar 2000... Het is letterlijk en figuurlijk 
een fantastische tekst waarin utopie en ecologie 
hand in hand gaan en zelfs doen denken aan 
denkbeelden van o.a. Yona Friedman. Het 
statement is ontwapenend en drukt nog de uit 
die tijd stammende vrijheid en utopie uit van een 
toekomstige wereld in het verlengde van wat de 
jaren zestig aan alternatieven bracht...

To make the structure of the terrain perceptible 
by acoustic means, 1970

De collage was een ontwerp voor een andere zeer 
belangrijke manifestatie in Nederland: Sonsbeek 
buiten de Perken (1971). Het werk toont een 
lichtafdruk van zee, zand en duinen met erachter 
een tekening van een heuvelachtig landschap.

Het was de bedoeling van Marinus Boezem om 
de “plasticiteit van het park auditief ervaarbaar 
te maken”. Hiervoor wou hij in het struikgewas 
een apparaat ter verschrikking van vogels 
verstoppen en met 2 knallen per minuut een 
vogelvriendelijk project maken dat, al naargelang 



de plaats van de bezoeker, steeds een andere 
geluidservaring kon opleveren. Een knal kon een 
echo worden, zacht in de verte klinken of een 
harde knal betekenen die de alertheid van de 
(wakker geworden) bezoeker activeerde. 

Op vier verschillende plaatsen in het park voorzag 
Marinus Boezem een plaatje met titel en naam van 
het werk.

Deze vier werken tonen aan hoe niet 
meteen tastbare elementen uit de natuur de 
“instrumenten” werden van een totaal andere, 
onthechte en milieuvriendelijke manier van kunst 
produceren, wars van “materie” maar met een 
open en weidse blik op de verbeeldingskracht voor 
diegenen die er willen en wensen voor open staan.

JOHN CAGE

John Cage (1912-1992) kennen we in de eerste 
plaats als componist en musicus. Daarnaast 
maakte hij in mindere mate ook beeldend werk 
- in 2012 nog uitgebreid te zien in de Akademie 
der Kunst in Berlijn n.a.v. de viering van zijn 
honderdste verjaardag.
Cage was vooral ook een geëngageerde 
(maatschappelijke) denker en filosoof. Wat 
weinigen weten, is dat de artistieke ontwikkeling 
van John Cage grotendeels samenging met een 
groeiende ecologische bewustwording. 

Het is bekend dat John Cage in de jaren ‘40 
geïnteresseerd geraakte in Oosterse filosofie. In 
de jaren ‘50 bestudeerde hij o.m. het taoïsme en 
zenboeddhisme, op zoek naar een alternatief voor 
het model van de westerse moderniteit waarin 
vooruitgang is gebaseerd op de dominantie van de 
natuur.
Onder meer via Indiase kennissen en vrienden 
zocht hij aansluiting bij niet-westerse opvattingen 
over muziek door klanken en geluiden zichzelf 
te laten zijn, los van hun symbolische betekenis 
en abstracte ideeën en dus zonder menselijke 
inmenging, vanuit de overtuiging dat de natuur 
zelf een innerlijke harmonie bezit. 

In de jaren ‘60 introduceerde Cage het concept 
ecologie in zijn geschriften en kreeg zijn denken 

een eco-anarchistische, politieke dimensie. 
In 1967 maakt hij via de schrijver Wendell 
Berry kennis met de dagboeken van Henry 
David Thoreau. Ook vatte hij een bijzondere 
interesse op voor het werk van Buckminster 
Fuller en Marshall McLuhan en meerbepaald 
hun denkbeelden over de wijze waarop de 
verhoogde snelheid van huidige elektronische 
technologieën onze noties van ruimte en tijd 
op een dagdagelijks cognitief niveau verandert. 
Maar ook hoe die technologieën mogelijkheden 
scheppen voor een ecologisch minder belastende 
‘post-schaarste’ maatschappij …

In 1968 introduceert Cage voor het eerst het 
woord “ecologie” in A Year From Monday. Dat 
geschrift is doordrongen van een gevoel van een 
nakende ecologische apocalyps:
“We hebben ons voedsel vergiftigd, we hebben 
onze lucht en water vervuild, we hebben vogels 
en vee vermoord, bossen vernietigd, onze aarde 
verarmd en geërodeerd.” 
De onmiddellijke aanleiding voor de 
apocalyptische stemming was uiteraard de 
aanhoudende oorlog in Vietnam  die door 
het boek heen genoemd wordt als een actueel 
voorbeeld van een obsolete en volledig onnodige 
menselijke actie, gebaseerd op een verouderd 
nationalisme dat sterk afsteekt tegen een 
oprukkend, nieuw globaal bewustzijn.

Dat ecologische gedachtegoed paste Cage in 
de jaren ’70 verder toe in zijn composities. 
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
natuurlijke materialen als instrumenten. In de 
partituur voor Child of Tree (1975) instrueert 
hij een percussionist om binnen gefixeerde 
tijdsstructuur te improviseren met versterkte 
plantaardige materialen. Cage specificeert twee 
van de tien instrumenten die gebruikt moeten 
worden: een peul van de Poinciana boom 
and een cactus, waarvan de naalden moeten 
uitgetrokken worden met behulp van een 
tandenstoker of naald. 

In deze tentoonstelling is Cage: Bird Cage 
(1972) te horen. Het werk bestaat in oorsprong 
uit twaalf opnames die door één enkele 
uitvoerder worden verspreid in de ruimte “waar 
bezoekers zich vrij kunnen bewegen en vogels 
vrij mogen vliegen”. Het werk doet denken 



aan het hier in 2013 reeds gepresenteerde 
Birdcalls van Louise Lawler  (1972!) waarin de 
kunstenares de namen reciteert van mannelijke 
collega-kunstenaars. Bij het verschijnen van het 
boek For the Birds in 1981 verklaart Cage: ‘I am 
for the birds, not for the cages in which people 
sometimes place them.’’

LEO COPERS

De kunst van Leo Copers (1947) is veelal 
direct en afgeleid van een exacte waarneming 
van “dingen” die nu eenmaal en meermaals 
gebeuren. Zijn werk ademt verrassing, gevaar, 
poëzie, verwondering, verbazing en soms 
ongeloof uit omdat zijn werk gebaseerd is op het 
(een) vormgeven van datgene wat zich afspeelt 
tegen de flanken van de dialectiek.
Leo Copers bedenkt niet het absurde; hij 
presenteert de realiteit ervan. Geheel in de geest 
van zijn generatiegenoten weet hij kunst te 
maken die amper grijpbaar is; soms heel tijdelijk 
of efemeer blijft of de grenzen tart van het 
bezitten en conserveren van een kunstwerk.
Leo Copers selecteert of creëert niet “bepaald” 
maar accentueert de dingen die soms volgens 
critici in de sfeer blijven haperen van het 
sprookje. Maar dan wel een sprookje met een 
haakje aan – een sprookje dat niet “zomaar” goed 
afloopt maar dat veelal eindigt zonder Prins.

Op Art Eco presenteert Leo Copers drie werken. 
In de Studio S zijn twee vroege werken te zien en 
op het gelijkvloers een vroeger werk dat nu een 
nieuwe vorm heeft gevonden.

Een geweldig werk is de projectie van Zeestuk 
met vuur uit 1972 – hier te zien in een recente 
digitale reconstructie. Het is een beeld van een 
brandende Noordzee – wat voor gedachten deze 
beelden kunnen oproepen binnen Art Eco is 
onuitputtelijk.
Een kunstwerk kon/kan ooit het resultaat 
zijn geweest van een trouvaille, één of andere 
kunsthistorische verwijzing of van een 
particuliere ervaring... Decennia later kan een 
kunstwerk zoals Zeestuk met vuur een geheel 
andere betekenis verwerven en/of suggereren 
– wat betekent dat een kunstwerk altijd (!) 

hedendaags kan, ja zelfs moet blijven.
De projectie met bijbehorend geluid van de zee – 
in een ondergrondse ruimte – is op zichzelf al een 
dialectiek en laat de zeespiegel voor wat ze is.

Het andere werk in de Studio S, Omzwachtelde 
T.L.lamp 20W, uit 1970 / 2014 is één van de 
vele vroege werken gebruik makend van een 
T.L.lamp – een T.L. die terechtkwam op het 
wateroppervlak van een rivier of diep in het ijs 
“gestoken”/bevroren, nog amper een ijl, sfeervol 
licht kon uitschijnen.

Leo Copers - Zeestuk met vuur - 1972



Leo Copers houdt van werk met ijs en tijd; zijn 
“ijstijd” is fascinerend en haalt op het eerste 
gezicht de primaire wetten van de fysica onderuit.
De poëzie die zijn werken en ingrepen 
teweegbrengen zijn weergaloos. Leo Copers 
houdt trouwens in het verlengde van heel 
wat van zijn instant wegglippende kunst ook 
van performances waarbij vooral “De Blinde 
Ziener” (vanaf 1977) hier kan worden vermeld. 
Met zonnebril en witte wandelstok loopt hij 
vernissages af en ontkleedt met graagte en niet 
zonder ironie de Pausen en Koningen in het land 
der kunstzinnige blinden. 

Een derde werk, Ratelslang (2007), bestaat 
uit een via het internet in de VS aangekochte 
ratelslang die als een uurwerk om haar as rondjes 
draait van precies één minuut. Opnieuw is dit 
een poëtisch werk dat zichzelf qua interpretatie 
in de staart bijt; de slang als een doldraaiende 
wijzer, zinspelend op het absurde van heel wat 
situaties die ook letterlijk aan dit werk in het 
rond en in het midden blijven draaien.

Leo Copers is niet alleen één van onze beste 
kunstenaars maar ook iemand die heel veel jonge 
kunstenaars (o.a.) via het KASK in Gent het 
pad (ver)wees om vrij te blijven en de kunst te 
koesteren als een plaats waar niet alleen wordt 
gesjacherd.

PETER DE CUPERE

Olfactory Art is de term die men verleent aan 
kunstwerken met geur. Geur is een niet alledaags 
medium binnen de actuele kunstwereld en 
bijgevolg is de artistieke productie van Peter de 
Cupere (1970) al bijna 20 jaar een consequent 
aangehouden en materie-vreemd oeuvre dat vooral 
onze neusgaten en dito vleugels beroert. Nochtans 
is kunsthistorisch vanaf Marcel Duchamp en 
het manifest van Carlo Carrá “La Pittura dei 
suoni, rumori, odori: Manifesto futurista” [Het 
Schilderen van Tonen, Geluiden en Geuren: 
Futuristisch Manifest] de geur als artistiek middel 
aanwezig.
Het Futuristische Manifest is het eerste waarin 
o.a. verwezen wordt naar geur. Maar daarnaast 
geniet parfum ook linken met vele kunstenaars. 

Zo ontwierp Kazimir Malevich o.a. een gestileerd 
parfumflesje in 1908 ...
Voor Art Eco ontwierp Peter de Cupere een nieuw 
werk. Factory Tree  is een rokende en geurige 
sculptuur mét inhoudelijke geurtjes naar de tijd 
van de industriële revolutie en naar de context van 
het ongerepte. Deze nieuwe dampende boom van 
Peter de Cupere sluit nauw aan bij de nieuwe The 
last tree van Pascale Marthine Tayou en aast ook 
op de wereld van het sprookje dat in vele gevallen 
al eens ontaardt in een macht- en nachtmerrie.

Uit een recente correspondentie met   
de kunstenaar:

“Ik maak met Factory Tree een statement over 
de relatie maatschappij – natuur. Ik ben als 
kunstenaar begaan met de wereld en de manier 
waarmee de mens ermee omspringt. Ik doe dit 
via het gebruik van geur(en). Via geur geef ik 
hij extra context aan het werk. Factory Tree is 
geen gewone boom. Buiten dat deze boom als 
een fabriekspijp de lucht bezoedelt en hiermee 
een kwinkslag is naar hoe de maatschappij de 
natuur opzij zet, mishandelt en vernietigt, werpt 
het ook de vraagstelling op van wat als de natuur 
hetzelfde zou doen als de mens? Het werk nodigt 
de toeschouwer ook uit om de boom aan te raken 
door lichtjes over zijn bast te wrijven en zo een 
paar geurmoleculen van de half verbrandde boom 
aan je vingers op te snuiven. Wrijf lichtjes over de 
boomstam en ruik de vervuilende rookgeur van 
uitlaatgassen, schoorsteenpijpen aan je vingers!
Was eens niet je handen in onschuld, maar 
confronteer jezelf met de output van de mensheid. 
Bevraag hoe je als mens in de maatschappij staat.”.

De boom als kunstobject komt meermaals voor in 
het werk van Peter de Cupere. Hij ziet de boom 
als een metafoor voor onze maatschappij. De 
vorm, het ecologische, het groeiproces, het doel 
van een boom. De luchtzuiverende functie is hier 
vervangen door een luchtvervuilende functie waar 
de mensheid symbool voor staat.

JAN DIBBETS

Samen met wijlen Ger van Elk en Marinus 
Boezem behoort Jan Dibbets (1941) tot de meest 
invloedrijke kunstenaars vanaf het midden van 



de jaren zestig. Jan Dibbets wist vooral naam 
te maken als een kunstenaar die de fotografie 
heruitvond door de technische capaciteiten 
van de camera te gebruiken en zich niet alleen 
te laten verleiden tot het maken van bevallige 
“kiekjes” die de fotografe opnieuw in de armen 
duwde van de schilderkunst.

Op Art Eco tonen wij het prachtige, vroege 
werk Roodborst territorium: sculptuur, 1969 
april-mei. Dit prikkelende werk past volkomen 
in de toenmalige tijdsgeest om ver weg en uit de 
context van galerie of museum te experimenteren 
met allerlei acties in de natuur. Het probleem 
hierbij was “hoe” deze acties (eventueel) in de 
herinnering konden worden gehouden...

In die tijd was het drukwerk als goedkoop 
én gemakkelijk te verspreiden medium dé 
uitweg. Iemand als de Amerikaanse dealer Seth 
Siegelaub maakte tentoonstellingen in de vorm 
van boeken en brochures – m.a.w. er was geen 
fysieke plaats meer nodig om een tentoonstelling 
te bezoeken en ecologisch gezien moest de 
geïnteresseerde zich niet eens meer te verplaatsen 
want de “expo” werd per post aan huis geleverd.

Het boekje Roodborstje werd trouwens in 1970 
door Seth Siegelaub (en Walther König, Köln) 
uitgegeven en inmiddels is het een meer dan fel 
begeerd collectoritem geworden.

Wij tonen op Art Eco alle pagina’s die verslag 
doen van hoe Jan Dibbets het territorium van 
een roodborstje in het Amsterdamse Vondelpark 
in kaart brengt en slaagt in zijn poging om 
dat territorium via een aantal witte palen 
(met zitplankje) te verleggen/ te manipuleren. 
Het is ontwapenend om zien hoe kunstenaar 
Jan Dibbets hier de natuur manipuleert en ... 
bemerk hoe hij op de cover het roodborstje 
eigenhandig met een rode stip “aankleurde” 
omdat er toen geen geld was voor een druk in 
kleur...

JEF GEYS

Jef Geys (1934) is wellicht één van de meest 
radicale en onafhankelijke stemmen van 
de Belgische kunst sinds de jaren zestig. Al 
meer dan 50 jaar werkt hij aan een oeuvre 
dat zich ontrolt als één uitgebreid project en 
wordt gekenmerkt door een militant kritische 
zienswijze. Geys opereert al die tijd vanuit de 
Kempense gemeente Balen, waar hij woont 
en werkt. Als geen ander weet hij het lokale te 
verbinden met de “grote wereld”. “Provincialisme 
als mogelijkheid van een exacte beschrijving van 
een existentiële situatie en van de realiteit van de 
kunstwereld”, stelt de galerist-criticus Fernand 
Spillemaeckers in een vroege analyse van Geys’ 
werk. 

Het werk van Geys ontwikkelt zich vanuit een 
sociaal bewustzijn en propageert een actief, 
ethisch engagement ten opzichte van de wereld. 

Jef Geys - Grote Zaadzak - 2005



Ecologie en haar sociale impact is een thema 
dat sinds het midden van de jaren ’60 vaak 
terugkeert. 
In 1967 kwam Geys tot de vaststelling “dat ‘t 
maar eens gedaan moest wezen met die hele 
minimal art, en dat er maar één zinnig ding 
overbleef: in je tuin gaan werken, de grond 
omspitten, eigen kolen kweken zonder DDT 
en zo: dát is belangrijk.’ Dit resulteerde in een 
reeks foto’s dat het plant- kweek- en oogstproces 
in eigen tuin in beeld bracht (vaak ging dit 
vergezeld van ‘sentimentele daden’, zo huilde 
Geys toen hij brieven en herinneringen uit zijn 
jeugd verbrandde om daarna de as te gebruiken 
als meststof). Met wat hij oogstte maakte hij 
‘eetbare kunst’, bijvoorbeeld brood in de vorm 
van een hart. 
Na die oogstcyclus, op het ogenblik dat in de 
Antwerpse galerie Kontakt de manifestatie 
brood en groenten plaatsvindt, begonnen de 
gewassen Geys naar eigen zeggen te intrigeren. 
Het komt tot op het punt waarop hij gedurende 
één week rondreed met op de achterbank van 
zijn 2CV de familie kool om hen het hinterland 
te tonen. Na die week heeft hij de gewassen 
hier en daar uitgeplant, hoofdzakelijk met de 
doelstelling een einde te maken aan zijn obsessie 
met de gewassen. 
In 1969 richtte Geys een verzoek aan de 
Minister van Cultuur en de burgemeester van 
Antwerpen omtrent de mogelijkheid om een 
gedeelte van de grond van het openluchtmuseum 
Middelheim om te spitten, te bemesten en 
er koren op te zaaien. In 1988 richtte hij een 
gelijkaardige brief aan de Franse president 
Chirac waarin hij voorstelt om een stuk van 
het gazon van de cour Royale om te vormen tot 
een openbare groentetuin ter gelegenheid van 
de tweehonderdste verjaardag van de Franse 
revolutie.

Ook het project waarmee Jef Geys in 2009 op 
75-jarige leeftijd ons land vertegenwoordigde op 
de Biënnale van Venetië, Quadra Medicinale, 
was gebaseerd op onderzoek dat op zijn 
vraag werd gedaan door vier vrienden van de 
kunstenaar in Villeurbanne, New York, Moscow 
en Brussels. Het ging erom binnen de omtrek 
van één vierkante kilometer in de straat op zoek 
te gaan naar twaalf wilde planten. Geys was in 

dit geval vooral geïnteresseerd in hun medicinale 
kwaliteiten (chemische stoffen die dit soort 
planten ontwikkelt om zich te verdedigen tegen 
de gevaren die hen bedreigen in de gebieden 
die ze koloniseren) en hoe ze kunnen worden 
ingezet bijvoorbeeld om de tandpijn van een 
daklozen te verzachten. Voor die gelegenheid 
onderzocht Geys ook de mogelijkheid om het 
Kempens Informatieblad – een lokaal blad dat 
Geys in 1971 overnam en waarvan hij bij elke 
tentoonstelling een nieuwe editie uitgeeft – 
eet- en verteerbaar te maken - wat uiteindelijk 
technisch onhaalbaar bleek. 

Ook maakt Jef Geys sinds 1963 elk jaar een 
klein en een groot schilderij van een zakje met 
zaad van bloemen of groenten. De zogenaamde 
Kleine en Grote Zaadzakken. De cyclus 
ontstond vanuit de frustratie dat de uitgezaaide 
en opgegroeide plantjes geenszins geleken op 
hun zogenaamde afbeelding op het zakje. De 
hyperrealistische schilderijen, gemaakt op basis 
van foto’s, verwijzen naar de kloof tussen de 
fotografische schijnwereld en de werkelijkheid. 
“Aan de basis van de reeks zaadzakken lag mijn 
overtuiging dat het opblazen, opschroeven en 
zelfs vervalsen van iets wat al ‘vals’ is: de realiteit 
moet dienen om ons dom en ongelukkig te 
houden: consumentenvee. De kleine zaadzakjes 
uit de handel zijn perfect maar naargelang de 
grond, de hand en het weer komt er een flauw 
afkooksel van het beeld op het zakje uit de 
grond.”

HANS HAACKE

De Duitse kunstenaar Hans Haacke (1936) is 
het best bekend om zijn conceptuele werken met 
een expliciete sociale en politieke boodschap 
vanaf het midden van de jaren zeventig. In de 
periode daarvoor, met name in de late jaren 
zestig en vroege jaren zeventig, koesterde hij een 
diepgaande interesse voor ecologische processen 
en cybernetica. Die werken zijn een voorbode 
van zijn latere, bekendere werk – en veel van 
de thema’s die hij later zal uitwerken, zoals 
institutionele kritiek en de Duitse politiek, zijn 
reeds in de kiem aanwezig.  



Sprekend over het vermogen om via zijn werk 
de betekenis en de referentie aan de grotere 
wereld te herstellen, stelt Haacke in 1965 dat een 
sculptuur die fysiek op zijn omgeving reageert 
en/ of zijn omgeving fysiek beïnvloedt niet 
langer kan worden beschouwd als een object, 
aangezien het bereik van de externe factoren 
die het werk beïnvloeden alsook zijn eigen 
actieradius reiken tot ver buiten de ruimte die 
het kunstwerk bezet. 

Een vroeg voorbeeld hiervan zijn Haackes 
werken met wind en water, zoals Condensation 
Cube, een verzegelde, plexiglazen kubus met 
een hoeveelheid water binnenin. Een sculptuur, 
of liever “systeem”, dat wordt beïnvloed door 
de vochtigheid en de warmte van de omgeving, 
waardoor er condensatie ontstaat al naargelang 
van het aantal bezoekers in de galerie.

Tussen 1967 en 1973 zal Haacke een hele reeks 
werken maken met een gelijkaardige focus – 
zoals bijvoorbeeld Chickens Hatching (1969), 
Transplanted Moss Supported in an Artificial 
Climate (1970), Bowery Seeds (1970), Goat 
Feeding in Woods (1970), Directed Growth 
(1970–1972), Rhine Water Purification Plant 
(1972).

In Grass Grows (1969) – dat hier te zien is en 
afkomstig is uit de collectie van FRAC Nord Pas 
de Calais – wordt in de tentoonstellingsruimte 
een conische vorm geplaatst bestaande uit 
vruchtbare potgrond begroeid met gras die fy-
sieke, biologische processen tonen. Een jaar later 
doet Haacke hetzelfde in het werk Bowery Seeds 
(1970) ditmaal op het dak van een gebouw in 
New York, waar de aarde klaar ligt om bevrucht 
te worden met “zwevende” zaden en pollen. 

In 1972 stelde hij in Krefeld in grote glazen 
flessen waterstalen tentoon afkomstig van de 
zuiveringsinstallatie in Krefeld. Rhinewater 
Purification Plant was bedoeld om het publieke 
bewustzijn van de achteruitgang van de kwaliteit 
van het water in de Rijn te verhogen. Voor 
dit werk werd besmet water in een container 
gepompt waar het gefilterd en gezuiverd werd 
vooraleer het werd overgegoten in een grote, 
rechthoekige viskom waarin goudvissen 
rondzwommen. 

Toen het federale ministerie in Bonn hem 
in 1973 uitnodigde om een werk te maken 
voor het nieuwe ministerie voor Onderwijs en 
Wetenschap en voor het justitiegebouw deed 
Haacke een voorstel waarbij op het voetpad een 
cirkelvormig terrein zou worden afgebakend 
met een diameter van 25 meter dat via een 
lopende band met aarde zou bestrooid worden. 
Dit project Vorschlag “Niemandsland” (1973-
1974), dat uiteindelijk nooit werd uitgevoerd, 
was bedoeld als een flexibel alternatief voor de 
rigide structuur van het politieke systeem. Hij 
vroeg de Duitse regering zelfs een internationaal 
bindend verdrag waarin alle rechten in en tot 
dit territorium werden afgestaan, zodat iedereen 
toegang kon krijgen tot dit niemandsland. 

Vijfentwintig jaar later maakte hij, eveneens 
op vraag van de Duitse regering, het werk Der 
Bevölkerung (Voor het volk), een “verbetering” 
van het in 1915 op het portaal van de Reichstag  
aangebrachte “Dem Deutschen Volkes” (Voor 
het Duitse volk) waar de Bundestag na de 
eenmaking van Duitsland naartoe verhuisde. 
Om de soevereiniteit van de Germaanse 
‘bodem’ uit te drukken in tegenstelling tot 
Germaans ‘bloed’ vroeg Haacke aan elk van de 
639 parlementsleden  om twee zakken van 25 
kilogram aarde mee te brengen afkomstig uit 
hun thuisregio. Die werd dan uitgestort rondom 
neonletters met dezelfde typografie als het 
origineel. Nieuw verkozen parlementsleden 
brachten nieuwe aarde aan, zij die vertrokken 
namen twee zakken aarde opnieuw naar hun 
regio mee.  Dit nieuwe ecosysteem weerspiegelt 
de diversiteit van de bevolking, terwijl het 
getouwtrek van de natuur het democratisch 
proces symboliseert. Haacke zegt daarover:  

“In een extreem gecontroleerd gebouw vormt 
het ecosysteem van geïmporteerde zaden  op de 
binnenplaats van het parlement een enclave van 
onvoorspelbare en vrije ontwikkeling. Het is 
een ongereguleerde plaats, vrij van de eisen van 
planning. Het is gewijd aan de bevolking.”



MARIA IKONOMOPOULOU

De Griekse kunstenares Maria Ikonomopoulou 
(1961) verblijft sinds 1985 in Nederland. Haar 
werk bestaat uit een combinatie van fotografie, 
handgeschreven teksten en traditionele 
(volkse) technieken, zoals borduurwerk en 
papieruitsnijdingen. Het gebruik van traditionele 
technieken is gelieerd aan de bevraging van 
de relatie tussen de collectieve en individuele 
identiteit die in haar werk een belangrijk thema 
vormt. Haar werk is veelal participatief en 
bestaat overwegend uit interventies – vaak korte 
acties waarin handgemaakte objecten in de 
publieke ruimte worden geplaatst en kunnen 
worden weggenomen door voorbijgangers. 

Het werk Wallpapers bestaat uit een serie 
pagina’s uit de kunstbijlage van het Griekse 
dagblad ‘I Kathimerini’ uit de crisisjaren 
(2010 – heden). Sinds 1985 stuurt haar 
moeder die bijlage wekelijks opdat ze een 
band met haar thuisland zou bewaren en van 
de ontwikkelingen in haar land op de hoogte 
zou blijven. De laatste jaren is de bijlage voor 
haar ook een bron van troost geworden te 
midden van al het slechte nieuws dat ons vanuit 
Griekenland bereikt.
De pagina die Maria uitkoos, bevat 
opiniestukken over de politieke en sociale 
actualiteit, geïllustreerd met afbeeldingen van 
recente tentoonstellingen in het land. “De 
opiniestukken geven mij troost in die zin dat 
ik merk dat er kritisch wordt nagedacht over de 
situatie waarin het land verkeert, dat er scherpe, 
zelfkritische analyses worden gemaakt met een 
duidelijk historisch besef. Maar ook omdat de 
illustraties, vaak gemaakt door kunstenaars die 
me welbekend zijn, mij de zekerheid bieden dat 
er nog steeds gewerkt wordt en dat er ondanks 
alles nog steeds kunst geproduceerd wordt.”

Op deze pagina maakte Maria losse droedels 
van bloemen. Het zijn tekeningen die, zo stelt ze 
zelf, worden gemaakt op een meditatieve manier, 
in een poging om de lawine van informatie te 
behappen en inhoudelijk te bevatten. 
Het werk wordt gepresenteerd op eenvoudige, 
houten stellages waaraan meerdere bladen 
worden opgehangen, geïnspireerd op de manier 
waarop dagbladen in Griekse steden door 

kiosken worden aangeboden aan voorbijgangers 
die op die manier de titels van de eerste pagina’s 
in de haast kunnen meepikken. De rest van de 
krant wordt geknipt in de vorm van bloemen 
die aan elkaar worden geregen en worden 
opgehangen als een gordijn dat een grens of 
beletsel vormt waar je doorheen moet, vooraleer 
je verder kunt.

Het tweede werk, Growing Care, is een project 
dat inmiddels ruim 10 jaar studie omvat. Het 
is gebaseerd op een onderzoek hoe de openbare 
ruimte wordt vormgegeven, hoe die daadwerke-
lijk wordt gebruikt en hoeveel ruimte er over-
blijft voor vrije (individuele) interpretaties. 
Aan de basis van dit onderzoek ligt de vaststel-
ling dat de inwoners van Athene veel aandacht 
besteden aan het schaarse groen dat groeit te 
midden van de stedelijke jungle. 
“ Bewoners van deze vreselijke drukke en voor 
voetgangers erg onvriendelijke stad dragen op 
een haast vertederende manier zorg voor plantjes 
en boompjes die ze neerplanten op de beperkte 
ruimte van stoepen en met alle liefde bescher-
men van stoten die het verkeer hen geeft.” … 
“De vraag die mij interesseert, is wat het is dat 
maakt dat de ene mens voor planten zorgt en 
de andere niet? Heeft dat met nostalgie naar de 
herkomst te maken (de kleine Griekse dorpen 
waar vele inwoners van Athene vandaan komen)? 
Heeft het met het gevoel ‘thuis’ te zijn te maken? 
… “Eenmaal begonnen met de foto-observaties, 
viel me op dat in Rotterdam, de stad waar ik 
nu al bijna 30 jaar woon, in wijken waarin veel 
migranten wonen, weinig groen op straat is. 
Als dat wel het geval is, raad ik aan de aard van 
de gewassen zo het land van herkomst. Turkse 
mensen planten altijd rozen en druiven voor hun 
deur. Zo merkte ik een paar jaar geleden dat er 
in Mexico (Queretaro) ook weinig groen te zien 
was, behalve een paar bloempotten op de ven-
sterbakken achter zware metalen tralies. Totdat 
ik erachter kwam dat de huizen daar een ruime 
binnenplaats tussen de straat en het huis hebben, 
waarop volop wordt getuinierd. 

Bij een recent bezoek aan Brussel viel mij op dat 
dit fenomeen totaal niet of slechts marginaal 
voorkomt in de straten. Dat boeit me. Hoe zou 
dat komen?” … 



“Ieder individu dat voor groen in de openbare 
ruimte zorgt, geeft iets aan de anderen, maar 
neemt ook letterlijk gemeenschappelijke ruimte 
in beslag. In het beste geval moet je om een paar 
bloempotten heen, in het slechtste geval wordt 
het gebruik van de stoep onmogelijk gemaakt 
omdat een slimme caféhouder zijn territorium 
heeft afgebakend met reusachtige planten.”

Wanneer die redenering wordt doorgetrokken, 
wordt ook de dubbele betekenis van dit project 
duidelijk: enerzijds slaat het op de zorg voor iets 
waardoor het gaat groeien, anderzijds wijst het 
ook op de groeiende bezorgdheid over het delen 
van de gemeenschappelijke stedelijke ruimte.

TETSUMI KUDO

De Japanse kunstenaar Tetsumi Kudo (1935-
1990) werd geboren in Osaka in 1935. Na zijn 
opleiding aan de Kunsthogeschool van Tokyo 
zocht hij aansluiting bij de avant-garde en werd 
al snel een prominente vertegenwoordiger van de 
anti-kunstbeweging in het naoorlogse Japan.
Die beweging vormde het hoogtepunt van 
naoorlogse chaos, sociale onmacht en woede. 
Die sociale onrust lag aan de basis van anti-
Amerikaanse en anti-oorlogsmanifestaties die 

in 1960 uitmondden in een algemene, nationale 
staking en diende als een belangrijke katalysator 
voor artistieke experiment. Getraumatiseerd 
door de politieke, economische en sociale onrust, 
streefden kunstenaars in hun werk absolute 
vrijheid na. Ze bekritiseerden de status quo, het 
instituut en de dominante, moderne esthetiek. 
Ook Kudo’s vroege werk is vaak expliciet politiek 
en gericht tegen het westerse kapitalisme en de 
naoorlogse Amerikaanse bezetting van Japan. 
In 1962 ontving Kudo een beurs om naar Parijs 
te reizen. Hij zou uiteindelijk twintig jaar in 
Europa doorbrengen waar hij zijn werk verder 
ontwikkelde vanuit een groeiende bezorgdheid 
over het lot van de mensheid in de nasleep van 
de toenmalige politieke ontwikkelingen (zoals 
de internationale wapenwedloop en nucleaire 
oorlogsvoering) en de opkomst van nieuwe 
technologieën. Pas in het midden van de jaren 
’80 keerde hij naar Japan terug.
Geruggensteund door critici zoals Jean-Jacques 
Lebel en Alain Jouffroy won Kudo’s werk snel 
aan belangstelling. Hij liet zich opmerken 
door zijn provocatieve, veelal seksueel getinte 
performances waarin hij de mens – en in 
het bijzonder de Europese samenleving en 
Christelijke cultuur - ter verantwoording riep 
voor zijn rol in de comodificatie en exploitatie 
van de natuur. 

Tetsumi Kudo - Your Portrait - May, 1966 - Foto Dirk Pauwels



Ook in zijn beeldend, sculpturaal werk won 
dit thema aan belang. De balans tussen 
wetenschappelijke vooruitgang en het menselijke 
overleven was een onderwerp dat Kudo 
sterk bezighield. Dit vond uitdrukking in 
sculpturen die zijn opgevat als kleine tuinen of 
serres die bewoond worden door verscheurde, 
ontbonden lichaamsdelen en bezaaid zijn met 
gebruiksartikelen en elektronica naast bloemen 
en andere plantensoorten die schijnbaar ziek zijn 
of abnormaal krachtig in hun groei. 
Deze microwerelden gaven uitdrukking 
aan Kudo’s visie van een wereld waarin een 
biologische relatie bestaat tussen een vervuilde 
leefomgeving, de ontbinding van het menselijke 
lichaam en de transformatie door middel van 
technologie. 
Een visie die hij in 1972, n.a.v. een solo-
tentoonstelling in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam, samenbalde in de formule: pollution 
+ cultivation = new ecology. De technologie 
“getransformeerd en vermenigvuldigd door de 
mens”, de natuur “beschermd en gecultiveerd 
door deze technologie”, het begrip van de 
mensheid “vatbaar om getransformeerd te 
worden door de vervuilde natuur”.   
Tussen horror en humor, kan het oeuvre van 
Kudo gelezen worden als een visuele maquette 
die de kijker bewust wil maken (vandaar 
de vaak terugkerende titel “Your Portrait”) 
van zijn conditie, zijn toekomst, en zijn 
verantwoordelijkheid in de verdere evolutie van 
de menselijke soort.

GUY MEES

Guy Mees (1935-2003) studeerde aan de 
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. 
Als jonge kunstenaar kwam hij in contact met 
de nieuwste ideeën van de naoorlogse avant-
gardekunst en hun geloof in de internationale 
taal van de abstractie. Het was de tijd van 
de internationale Zero-beweging (een groep 
kunstenaars die van ‘zero’ of de nulgraad 
van de kunst vertrekken) en van sterke 
persoonlijkheden zoals de Italiaanse kunstenaars 
Lucio Fontana en Piero Manzoni. Zij zochten 
met hun monochrome kleurenreliëfs een uitweg 

uit het traditionele onderscheid tussen schilder- 
en beeldhouwkunst.

Op Art Eco zijn twee vroege werken 
opgenomen van Guy Mees uit 1958 – werken 
die kenmerkend voldoen aan het toenmalige 
verlangen om de grenzen tussen schilder- en 
beeldhouwkunst te laten vervagen. Geheel in 
de “informele” lijn zien wij hier twee werken 
die als reliëfs kunnen worden beschouwd en op 
een “automatische” en niet geheel aan de vrije 
wil - uitgevoerde kunstwerken door juist de 
houtskool (materie) op een egale manier over 
de “zone/ het veld” van het doek uit te strooien. 
Bij deze twee werken wordt het ruwe oppervlak 
“verlevendigd” door ingestrooide pigmenten, 
rood en blauw. Het zijn kleurtoetsen die het 
vlak penetreren m.a.w. “het scherm” van de 
houtskool doorboren. Met de aanwezigheid van 
de pigmenten wordt het werk uiterst complex 
omdat voor- en achtergrond hier niet meer in 
de context van de compositie als begrippen van 
belang zijn. (gebaseerd op Dirk Snauwaert, 
2002, Ludion/Cera).

Deze werken zijn dus uiterst fragiel en negeren 
ten dele “het schone en het verhevene” in een 
esthetiek die doet denken aan de “verschroeide 
aarde” - wellicht ook door de kunstenaar zo 
bedoeld als een traumatisch beeld van het 
prille naoorlogse Koude Oorlog-klimaat en de 
nakende nucleaire dreigingen.

Deze twee werken van Guy Mees zijn 
indrukwekkende anti-werken – het zijn 
negaties van een geloof in om het even wat... en 
ontwijken elke vorm van zichtbaar, traceerbaar 
expressief gebaar. Mooi om weten is dat de 
CIA in de context van de Koude Oorlog aan de 
abstract-expressionisten tentoonstellingen vroeg 
omdat “hun doeken fungeerden als manifestaties 
van de essentiële revolte tegen de koude logica 
van de rationalistische utopie” (Boris Groys).

Bij Guy Mees waren het geen expliciete politiek-
ideologische beweegredenen die meetelden, 
eerder puur artistieke beweegredenen gepaard 
gaande met een impliciet uitdrukken van de 
(geciteerde) aankomende dreigingen.

Op het einde van de jaren zestig stuurden Guy 



Mees en zijn vrienden tal van beschrijvingen 
rond van acties met een ferme ecologische inslag 
en nogal overeenkomstig met de ecologische 
projecten van Hans Haacke (hier op Art Eco 
ook aanwezig). Op 1 november laat Guy Mees 
door de galerie X-One Gallery van Marc Poirier 
een schrijven rondsturen waarin “een ijsschol in 
de Zuidelijke IJszee voor vijf dagen tot ongerept 
gebied wordt uitgeroepen”.

Op Art Eco presenteren wij de residu van de 
actie Water te Water uit 1970. De actie werd 
uitgevoerd op de nieuwe brug van Zelzate. Een 
plexi-bol met zuiver water werd neergelaten in 
het sterk vervuilde kanaal Gent-Terneuzen. De 
informatie en de documentatie wordt op Art Eco 
getoond in een vitrine en aan de hand van een 
video.

ANA MENDIETA

Ana Mendieta (1948-1985) werd geboren 
in de Havana, Cuba. In 1961 werd ze om 
politieke redenen gedwongen om haar 
vaderland te verlaten en te emigreren naar 
de VS. Haar uitwijzing maakte deel uit van 
de zogenaamde Operatie Pedro Pan waarbij 
zo’n 14.000 Cubaanse kinderen naar Amerika 
werden overgevlogen om daar in tehuizen en 
gastgezinnen te worden ondergebracht.

Na een klassieke opleiding schilderkunst aan de 
kunsthogeschool van de midwesterse staat Iowa 
zal Ana Mendieta vanaf 1972 een performance-
gerichte praktijk ontwikkelen. Dit onder 
invloed van het vooruitstrevende Intermedia-
studieprogramma, dat in 1968 door de Duitse 
kunstenaar Hans Breder aan de academie van 
Iowa op poten was gezet. Mendieta kwam er in 
contact met nieuwe media zoals performance, 
land art, body art, fotografie, video… 
Haar vroege performances leunen sterk aan 
bij het werk van de Weense Actionisten zoals 
Herman Nitsch en Gunter Brüs, die ze o.m. 
leerde kennen via Breder, en die ze verbond 
met rituelen uit de Afro-Caraïbische godsdienst 
Santéria (een creoolse godsdienst die ontstond 
uit de slavenhandel) uit haar thuisland Cuba. 
Veel van haar vroege performances getuigen van 
een uitgesproken kritische, feministische visie en 
vertonen een sterke intensiteit en hoge graad van 
geweld.
Dat gevoel voor het rituele vond doorwerking 
in haar werk na 1972. Mendieta werd verder 
beïnvloed door de Afro-Cubaanse cultuur, 
tradities en iconografie en andere, primitieve 
culturen. De magie, de kracht en de kennis die 
ze daarin ontdekte, trachtte ze naar eigen zeggen 
te transponeren naar haar eigen werk. Mendieta’s 
performances kunnen het best begrepen worden 
als een vorm van rituele communicatie met de 
krachten van de natuur. 

Guy Mees - Water te water - 1970 - film still 4 - © collectie M HKA



“Mijn werk is de manier waarop ik de banden 
herstel die me verbinden met het Universum. 
Het is een terugkeer naar de moederlijke bron. 
Door het maken van earth/body art wordt ik 
één met de aarde. Het is als het ware omvat 
worden door de natuur, een nabeeld van de 
oorspronkelijke beschutting in de baarmoeder.” 
In de korte periode van veertien jaar tot haar 
vroege dood op 36-jarige leeftijd in 1985 maakte 
Mendieta meer dan zeventig films en video’s 
die haar performances en sculpturen in het 
landschap documenteren. Met dank aan Alison 
Jacques Gallery tonen we hier een tweetal films 
uit de periode 1974-1975. Het is in die periode, 
tijdens een bezoek aan Mexico in 1974, dat zij 
begint met de productie van de reeks Siluetas, 
lichaamsafdrukken in het landschap gebaseerd 
op haar eigen silhouet, en andere werken 
waarin haar lichaam fuseert met en wordt 
ondergedompeld of gehuld in het landschap.

PANAMARENKO

Wie kent er Panamarenko niet ? De 
dwarsliggende kunstenaar/wetenschapper uit 
Antwerpen wiens retrospectieve tentoonstelling 
in het M HKA in Antwerpen nog loopt tot 
22.02.

Op zijn 65ste ging Panamarenko (1940) met 
pensioen en kon terugblikken op een oeuvre dat 
gerust tussen dat van Joseph Beuys en Marcel 
Broodthaers mag worden geplaatst.
“Ik ben geen wetenschapper, noch iemand die 
kunstvoorwerpen maakt. Het belangrijkste voor 
mij is dat er af en toe een soort poëzie schuilt in 
wat ik maak”.
Poëzie in het universum van Panamarenko 
betekent als toeschouwer zichzelf verliezen in de 
eigen logica en meteen ook het conservatisme 
en de traditionele beeldvorming in de beeldende 
kunst achter zich laten.

Op 6 juli 1968 gaat de “IJsblokkenactie” door 
aan het Conscienceplein in Anwerpen – het 
was de tijd van happenings en provo en het 
begin van contestatie in het perspectief van 
een leefbaarder leven en dito omgeving. 
Panamarenko en aanhangers laten die dag via 

Panamarenko - Hofkens - 1967 - Foto Dirk Pauwels



een list ijsblokken aanrukken; plaatsen die 
midden op de straat waarna de “minimale” 
structuur meteen aanvriest op het wegdek. De 
actie is geslaagd; auto’s geraken er niet meer 
door en het stadsbestuur stemt later in met het 
autovrij maken van het plein. Feest! Om maar te 
zeggen dat acties in die tijd wel relevant waren; 
ze gingen in tegen de burgerlijke maatschappij 
en wisten het kunstbegrip met dit soort creatieve 
acties te verruimen. Andere kunstenaars zoals 
Marcel Broodthaers, Joseph Beuys en ja, zelfs 
Roger Raveel bedienden zich ook (soms) van het 
ludiek ontregelend actievoeren om grip te krijgen 
op de wereld en de wereld in hun klein-utopisch 
denken wat meer leefbaar te maken.

Op Art Eco hebben wij de fantastische Hofkens 
(1967); merkwaardige werken die niet werden 
opgenomen in zijn lopende retrospectieve. Wij 
citeren uit een recente mail-correspondentie met 
Panamarenko-kenners Paul Morrens en Hans 
Theys.

“De tuintjes hebben te doen met het streven van 
Panamarenko naar een wetenschappelijk begrip 
van de wereld (heelal). De tuintjes komen van de 
botanische tuin zoals de krokodillen komen van 
de zoo”. (P.M.)

“De hofkes heeft Panamarenko gezien in de 
botanische tuin in Antwerpen,hij noemt dat 
de botanieken hof, wat hij een tuin zag zonder 
planten, in de winter - op de plaatjes stond te 
lezen wat er zou ontkiemen (of wat verflenst 
was). De hofkes zijn gerestaureerd en Frederika 
de restauratrice van S.M.A.K. wees op een 
plasje (van polyester) dat ze had ontdekt en op 
twee koperen buisjes die anderhalve millimeter 
boven het oppervlak uitsteken. Ze vroeg 
Panamarenko waar die buisjes voor dienden. 
Hij dacht even na en zei dat er oorspronkelijk 
twee rietstengels op hadden gestaan die rond de 
koperen buisjes geschoven werden en dat ze die 
buisjes nog kon kopen. Waar dan? vroeg ze, in 
de aquariumwinkel, antwoordde hij”. (H.T.)

Een ander werk van Panamarenko op Art 
Eco is Pepto Bismo uit 1997 – het is een soort 
rugzakhelikopter die teruggaat op de P.A.T. 
(Portable Air Transport) uit 1969 (!) - maar 
bij dit toestel gaat het om een tuig dat als een 

rugzak wordt gedragen en de kracht biedt om 
als een vogel in alle vrijheid weg te vliegen. 
Prikkelend en poëtisch weet Panamarenko zijn 
statische objecten in geest en droom in beweging 
te brengen. Panamarenko weet dat kunst draait 
om vrijheid en in zijn kritische én kunstmarkt 
wantrouwende ogen niet dient om als een 
nomade ermee te (gaan) leuren.

Alvast hier – met dank aan Eric en Luc Mulier - 
een korte handleiding hoe je (denkbeeldig) met 
de Pepto Bismo de lucht in geraakt !

“Je ziet in het werk twaalf buizen. In elke buis 
zit een rekker, die telkens verbonden is met een 
schroef. Er is ook een stok met een haak. Met die 
haak moet je de rekker in elke buis opwinden. 
Nadat de rekkers opgewonden zijn kan je ze 
blokkeren. Er is aan elke buis een koordje 
aanwezig. Door aan de koordjes te trekken, 
komt het blokkeringmechanisme los, draaien de 
schroeven en hierdoor stijg je op!”

ROGER RAVEEL

Roger Raveel (1921 - 2011) was samen met Raoul 
De Keyser de belangrijkste kunstenaar van de 
Nieuwe Visie, een richting die mede door dichter 
Roland Jooris in het leven werd geroepen als 
uitdrukking van een streven naar meer klaarheid 
in de Vlaamse schilderkunst, na de weliswaar 
“alleenheerschappij” van het expressionisme. De 
klare lijn bestond erin de essentie te puren uit de 
realiteit en er meteen de overbodige franjes van 
weg te laten. Roger Raveel maakte dat vooral 
duidelijk door heel veel wit te schilderen en het 
witte vierkant in te zetten als een teken/symbool 
van het geestelijke. Het werk van Roger Raveel is 
meer dan bekend genoeg in onze contreien –in 
Cc Strombeek maakten wij op het einde van zijn 
leven en samen met het werk van Aukje Koks 
in 2011 een tentoonstelling met een summier 
overzicht van zijn tekeningen. Minder bekend 
en belicht zijn de meer geëngageerde interventies 
van Roger Raveel.

Op Art Eco tonen we zijn vier Zwanen uit 
1971 die hij toen maakte ter gelegenheid van de 
Tweede Triënnale van Brugge. De vier Zwanen 



staan in Strombeek in de nabijheid van de 
Hofkens van Panamarenko, geflankeerd naast 
een video met documentair materiaal over zijn 
Zwanen alsook over zijn meer expliciete en op 
voorhand geplande actie in hetzelfde jaar 1971 
ter behoud van de afgesloten Leie-armen in en 
rond zijn heimat, het dorp Machelen-aan-de-
Leie.

De Zwanen in Brugge waren in se niet bedoeld 
als een protest tegen de vervuiling van de Reien. 
Raveel wilde met zijn dobberende zwanen van 
beschilderd hout met erin een uitgespaarde, 
vierkanten doorkijk, een allusie geven omtrent 
de stadslegende die verklaart waarom er zo 
veel zwanen “drijven” op die fameuze Reien. 
Het komt erop neer dat in de 15e eeuw de 
Bruggelingen in opstand kwamen tegen Keizer 
Maximiliaan die werd opgesloten en daar moest 
toezien hoe zijn Raadsheer Pieter Lanckhals 
werd onthoofd. Maximiliaan kwam weer 
vrij én aan de macht en nam wraak door de 
Bruggelingen te dwingen voor eeuwig zwanen 
(“Langhalzen...”) te houden op de Reien.

De zwanen van Raveel werden plots, in een 
politiekgevoelig tijdsklimaat van actie, het 
onderwerp van protest tegen de erg vervuilde 
Reien. He Brugse stadsbestuur kwam tot inkeer 
en begon op basis van de commotie rond de 
zwanen van Raveel aan de zuivering van de 
Reien.

In hetzelfde jaar 1971 was de situatie met de 
toekomst van de afgesloten Leie-armen helemaal 
anders; projectontwikkelaars wilden die dempen 
en ten prooi gooien aan vastgoedspeculatie. 
Dit aanvaardden Roger Raveel en vrienden 
niet en zij hielden een protestactie met een vlot 
waarop een schilderij van hem als zeil prijkte. 
Deze actie is op Art Eco te zien op een video en 
bewijst dat directe actie – ondersteund door een 
bekend kunstenaar wel de wereld een beetje kan 
redden van nog meer banaliteit en wegvegen van 
natuurlijke omgevingskwaliteit.

REINAART VANHOE

“Ik wil mijn dingen graag tussen veel dingen 
zetten. Niet om niet op te vallen, maar om af en 
toe iets uit te lichten.”

Via een onlangs uitgebrachte CD kan je in de 
loop van vijf minuten stilte, één keer het kuchen 
van een persoon horen; het is een werk dat er is 
en er soms niet is - omdat het samenvalt met het 
leven (en het geruis ervan). Het is een voorbeeld 
van hoe Reinaart Vanhoe (1972) zich in alle 
onopvallendheid verhoudt tot de kunst – er is 
vandaag (en gisteren) al zo veel (materiële) kunst 
en cultuur ...
Met de economie der middelen weet hij kunst 
te manoeuvreren in het domein van de kunst 
zonder dat het kunstwerk zich opdringt of 
pronkt – het is verhaalloos maar niet zonder 
inhoud. Het kunstwerk verhoudt zich welwillend 
tot de context van het “geleefde” leven dat aan 
elkaar hangt van toevalligheden in alle mogelijke 
variaties en wispelturige associaties.

Twee werken van Reinaart Vanhoe op Art Eco:

Een korte video on the road (2004) waarin 
een “poging wordt ondernomen om de fietsers 
een evenwaardig belang te verlenen dan de 
voorbijrazende auto’s – door de fietsers van 
geluid te voorzien”. Het filmpje is een moment 
die de kunstenaar inzet als een mogelijkheid – 
een situatie die zich voordeed en met publiek 
wordt gedeeld.

(een beeld), 2011 bestaat uit tekeningen met 
de gestileerde G – die ons meteen herinneren 
aan de voormalige bank met een zelfde logo. 
De tekeningen zitten achter een administratief 
aandoende informatievitrine. Het beeld is 
informatieloos en diept verre gedachten op van 
een instelling die ons en de wereld exploiteerde.

De kunst van Reinaart Vanhoe is 
contextgevoelig; ontwijkt een expliciet verhaal en 
laat zich samenvallen met de zich aandienende 
geplogenheden van moment en plaats. 



PASCALE MARTHINE TAYOU

Pascale Marthine Tayou werd in 1967 geboren 
in Yaoundé, Kameroen, en woont en werkt nu, 
na in Stockholm en Parijs te hebben verbleven, 
in Gent. Tayou behoort tot de generatie 
Afrikaanse kunstenaars die de postkoloniale 
cultuur herdefinieert en die de ervaringen van 
haar plaats van herkomst vermengt met die van 
het Europa waar ze is terechtgekomen. Tayou’s 
werk is gevarieerd en omvat tekeningen, beelden, 
installaties, video’s en performances. Zijn oeuvre 
heeft fundamenteel iets van een dagboek; 
Tayou laat er aspecten van zijn nomadische 
bestaan, zijn familie en zijn leven in Kameroen 
in opgaan. Het werpt ook stekelige vragen op 
over culturele en nationale identiteit, naast meer 
existentiële bedenkingen, bijvoorbeeld over aids 
of over de kakofonie van het stadsleven. In deze 
diepgravende werken, die de doordringbaarheid 
van grenzen reveleren, wordt het zelf, zoals 
het door de persoonlijke geschiedenis (en de 
ontmoetingen met anderen) wordt gedefinieerd, 
geconfronteerd met vraagstukken in verband 
met economie en migratie.
(bron: S.M.A.K.)

Voor Art Eco maakte Pascale Marthine Tayou 
opnieuw een nieuw werk !

The last tree is tegelijk een eenvoudig, ontwape-
nend en eindeloos kunstwerk. Het bestaat uit op 
elkaar geplaatste plexi-recipiënten met daarin ge-
droogde, Strombeekse bladeren. Het is één en al 
omkering: de stam wordt een zuil en de bladeren 
worden geconserveerd in een denkbeeldige én 
transparante oneindige zuil/container ...
De Laatste Boom, een werk van een tussen 
Afrika en Gent pendelende wereldkunstenaar 
die de natuur comprimeert in een vorm aller 
sculpturale vormen: de Eindeloze Zuil (1938) 
van Constantin Brancusi (1876-1957). Wellicht 
maakte Pascale Marthine Tayou wel een mo-
nument van formaat: in een tijd waar de boom 
tegelijk bedreigd wordt, blijft de boom de factor 
die ons globaal milieu blijft bepalen/in stand 
houden.

Pascale Marthine Tayou schreef er dit lyrisch 
statement bij !

The last tree,
my punch against the disaster
an erection as a final salute,
a portrait of the future,
my column of non sense,
my little truth seen from the forest.

Pmt @ 03/01/2015

GER VAN ELK

Samen met Jan Dibbets en Marinus Boezem 
wordt de Nederlandse kunstenaar wijlen Ger van 
Elk (1941-2014) internationaal beschouwd als één 
van de grondleggers van de conceptuele kunst. 

Ger van Elk woonde in de jaren zestig, van 
1961 tot 1967, een tijdlang in Los Angeles, 
waar hij kort samenwoonde met de kunstenaar 
Bas Jan Ader, die erg bepalend zou zijn 
voor de ontwikkeling van zijn vroege werk. 
Hierdoor washij een vrij belangrijk scharnier en 
contactpunt tussen het Europese vasteland en de 
VS. 

Eind jaren zestig kreeg zijn werk grote 
bekendheid door invloedrijke tentoonstellingen 
als Arte Povera + Azioni Povere in Amalfi (1968), 
When Attitudes Become Form in Bern (1969) en 
Op Losse Schroeven in Amsterdam (1969). 

Voor die laatste tentoonstelling verving hij 1 m2 
van het trottoir voor het Stedelijk Museum door 
geglazuurde tegels (Luxurious Streetcorner) – in 
het geval van Bern verving hij de stenen door 
een foto van diezelfde stenen voor ze verwijderd 
werden. Binnenin het Stedelijk Museum hing hij 
in het midden van de centrale trap (Apparature 
Scalas Dividens) een canvas gordijn op en in de 
cafetaria installeerde hij Hanging Wall die het 
oogcontact tussen de tegenover elkaar gezeten 
tafelgenoten, belemmerde. 
De drie interventies, die een beletsel vormden 
voor de normale gang van zaken, verraden 
een vroege kritische houding ten opzichte van 
het instituut vergelijkbaar met Jan Dibbets’ 
interventie in dezelfde tentoonstelling om het 
museum te ondermijnen door de fundamenten 
bloot te leggen. 



Hoewel Ger van Elk niet direct betrokken was 
bij de internationale fluxus-beweging voelde hij 
zich aangetrokken door hun weerstand tegen 
kunst als verkoopbaar product en tegen de 
kunstmarkt. Als een gevolg daarvan wordt zijn 
werk gekenmerkt door eenvoudige gebaren en 
handelingen, steeds met een grote dosis humor.

Exemplarisch is ook het hier getoonde 
1’24” durende videowerk dat Ger van Elk 
in 1970 realiseerde i.s.m. de Duitse film- en 
televisiemaker Gery Schum op Schums 
uitnodiging om deel te nemen aan het 
filmproject Identifications naast kunstenaars 
zoals o.m. Joseph Beuys, Giovanni Anselmo, 
Alighiero Boetti, Ulrich Rückriem en Reiner 
Ruthenbeck. Het resultaat is het absurde, 
dadaïstische The Well Shaven Cactus waarin een 
cactus wordt kaalgeschoren met een elektrisch 
scheerapparaat.

LOIS WEINBERGER

“Tot nu toe heb ik slechts een keer het woord 
natuur in mijn brief aangehaald. En dit heb 
ik ook heel bewust gedaan. Hoe belangrijk dit 
veranderende en perifere natuurbegrip ook is 
voor jullie artistieke werk, en hoe ingrijpend het 
ook sociaal-cultureel kan zijn, toch weiger ik er 
op in te gaan. Ik wil geen platgetreden paden 
bewandelen. Ik laat liever uit de platgetreden 
paden oncontroleerbare vormen en associaties 
groeien, net zoals jullie een stapel kranten door 
planten laten overwoekeren. Maar er is iets 
anders waar ik aan dacht. In de omgang met de 
dingen en de omgeving prononceert zich een 
bijna ironiserende en speels animistische traditie. 
Er doen zich handelingsverlopen voor die een 
helende en bezwerende oorsprong hebben. En 
het is slechts de grens van het kijken en de rand 
van het tonen dat wordt gesacraliseerd. Bij het 
zien van jullie ‘Home Voodoo’ reeksen kwam 
me een passage uit het ‘Braziliaans Dagboek 
1556-1558’ van Jean de Léry voor ogen. In dit 
dagboek - een boek dat Claude Lévi-Strauss 
trouwens als zijn bijbel beschouwt - beschrijft 
de jonge hugenoot uit Frankrijk onder meer 

Lois Weinberger - Brandenburger Tor, Berlin - 1994



de indogene Braziliaanse bevolking en hun 
gebruiken, hun fauna en flora. Ergens omschrijft 
hij ook de toepassing van de bladeren van de 
‘petun’, een heilzame plant waarvan het inhalen 
van de rook een langdurig hongerremmend 
gevoel en mentaal een positief euforische werking 
heeft. De beschrijving van dit ritueel - en zelfs 
de gehele attitude van de waarneming van de 
Léry - evenals het ritueel zelf uit de 16e eeuw 
herinnerden met aan jullie waarnemingsoptieken. 
Ik omschrijf ze als specifiek en onvervangbaar,; 
lokaal en overstijgend, als hier en nu, als concreet 
en tastbaar.”

Philippe Van Cauteren, Gent, april 2005
Fragment uit Brief aan Lois en Franziska 
Weinberger

LAWRENCE WEINER

De Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner, 
al sterk aanwezig op McS/G projecten zoals 
About Waves en Upside Down, te gast met 
respectievelijk de werken PAINT en de poster 
On A Spot is nu opnieuw van de partij met 
een werk uit 1984 WATER SPILLED FROM 
SOURCE TO USE / WATER GEMORST 
VAN BRON TOT GEBRUIK. Het werk zal tot 
eind juni te zien blijven en als een langdurige, 
krachtige overdenking doorgaan in en rond de 
publieke ruimte van het Cc.

Het is een werk dat in de termen van Lawrence 
Weiner behoort tot het publieke bezit – het 
behoort dus toe aan iedereen zoals wellicht elk 
steengoed kunstwerk vroeg of laat “thuis” hoort 
in een museum !

Lawrence Weiner (1942) wordt algemeen 
beschouwd als een pionier van de zogenaamde 
conceptuele kunst. Een meer dan misleidende 
kunstrichting uit het midden van de jaren zestig 
die ten onrechte wordt afgeschilderd als stroef, 
saai, elitair en diens meer. Lawrence Weiner was 
ooit zelf schilder maar wist zelfs “op commando” 
van zijn opdrachtgevers nooit helemaal te 
voldoen aan hun esthetische verwachtingen. 
Omwille van één van deze redenen wist 
Lawrence Weiner zich te beperken tot het 

gebruik van taal als medium en materiaal om bij 
de toeschouwer zelf mentale sculpturen tot stand 
te brengen dankzij het menselijke vermogen 
van en tot verbeelding. Lawrence Weiner laat de 
kunst rollen tot een persoonlijk, particulier en 
bij gevolg niet te controleren en/of te censureren 
“act” van vrijheid. In 1968 schreef Lawrence 
Weiner een soort van intentieverklaring over zijn 
artistieke positie – ze bleef tot vandaag geldig !

The artist may construct the piece.
The piece may be fabricated.
The piece may not be built. [Each being equal 
and consistent with the intent of the artist, the 
decision as to condition rests with the receiver 
upon the occasion of receivership.]

Het werk voor Art Eco is door Lawrence Weiner 
zelf geselecteerd en in een nieuwe lay-out gezet. 
Het werk zal te zien zijn tegen de publieke 
gevel van het Cc alsook in de inkomhal van het 
Kaaitheater in Brussel als een blikvanger van 
het Burning Ice Festival. Een prentkaart van het 
werk zal gratis ter beschikking liggen van het 
publiek; een prentkaart is voor de kunstenaar 
een evenwaardige “drager” van het werk dat 
in de vorm van “printed matter” als het ware 
privaat, intiem bezit wordt.

De inhoud van het werk van Lawrence Weiner 
voor Art Eco geniet een open inhoud – het staat 
de toeschouwer vrij het werk te “gebruiken”. De 
woorden in dit werk zijn van alle tijden en zijn 
dankzij hun “algemeenheid” na meer dan 30 
jaar nog steeds actueel.



JOSEPH BEUYS
SO KANN DIE PARTEIENDIKTATUR 
ÜBERWUNDEN WERDEN
1971
Privécollectie België, langdurige 
bruikleen S.M.A.K., Gent

JOSEPH BEUYS
VERSCHAFFELTIA
1972
Privécollectie, België

JOSEPH BEUYS
COYOTE: I LIKE AMERICA AND 
AMERICA LIKES ME
1974
Collectie S.M.A.K., Gent

JOSEPH BEUYS
ÖLFLASCHE
1984
Collectie S.M.A.K., Gent

JOSEPH BEUYS
CAPRI BATTERY
1985
Privécollectie, België

JOSEPH BEUYS
PAD VAN DE LIEFDE
Courtesy Mulier Mulier Gallery, 
Knokke

MARINUS BOEZEM
WEATHER MAP, THURSDAY 
SEPTEMBER 26
1968  
Courtesy Marinus Boezem
 
MARINUS BOEZEM
WIND-SCALE
1968
Courtesy Marinus Boezem  
 
MARINUS BOEZEM
AIR SCULPTURE
1967
Courtesy Marinus Boezem
 
MARINUS BOEZEM
TO MAKE THE STRUCTURE OF 
THE TERRAIN PERCEPTIBLE BY 
ACCOUSTIC MEANS, 1970
Courtesy Marinus Boezem

JOHN CAGE 
CAGE: BIRD CAGE
1972

LEO COPERS 
ZEESTUK MET VUUR
1972
Privécollectie, België

LEO COPERS
RATELSLANG 
2007
Courtesy Leo Copers

LEO COPERS
OMZWACHTELDE T.L. LAMP 20W
1970
Courtesy Leo Copers

LEO COPERS
OMZWACHTELDE T.L. LAMP 20W
1970/ 2014
Courtesy Leo Copers 

PETER DE CUPERE 
FACTORY TREE
2014
Courtesy Peter De Cupere

JAN DIBBETS 
ROODBORST TERRITORIUM: 
SCULPTUUR
1969
Courtesy Jan Dibbets

JEF GEYS
KLEINE ZAADZAK
1970, 1979, 1981,1982, 1986, 1987, 
1988, 1992, 1994
Courtesy Galerie Jamar, Antwerpen

JEF GEYS
GROTE ZAADZAK 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006 
Courtesy Galerie Jamar, Antwerpen

HANS HAACKE 
GRASS GROWS
1969
Collectie FRAC Nord-Pas de Calais

MARIA IKONOMOPOULOU
GROWING CARE
2005
Courtesy Maria Ikonomopoulou

MARIA IKONOMOPOULOU
WALLPAPERS
2010-
Courtesy Marie Ikonomopoulou

ANA MENDIETA 
UNTITLED (OCEAN BIRD WASHUP)
1974
Courtesy The Estate of Ana Mendieta 
Collection, Galerie Lelong, New York 
and Alison Jacques Gallery, London
Copyright: The Estate of Ana Mendieta 

ANA MENDIETA 
ALMA SILUETA EN FUEGO (SILUETA 
DE CENIZAS)
1975
Courtesy The Estate of Ana Mendieta 
Collection, Galerie Lelong, New York 
and Alison Jacques Gallery, London
Copyright: The Estate of Ana Mendieta

PASCALE MARTHINE TAYOU 
THE LAST TREE
2014
Courtesy Pascale Marthine Tayou

TETSUMI KUDO 
YOUR PORTRAIT – MAY 
1966
Collectie S.M.A.K., Gent

GUY MEES 
WATER TE WATER
1970
Collectie M HKA, Antwerpen

GUY MEES 
ZONDER TITEL
1958-1960
Courtesy Galerie Micheline Szwajcer

GUY MEES 
ZONDER TITEL
1958-1960
Courtesy Galerie Micheline Szwajcer

PANAMARENKO
HOFKENS 
1967
Privécollectie België, langdurige 
bruikleen S.M.A.K.

PANAMARENKO
PEPTO BISMO
1997
Courtesy Mulier Mulier Gallery

ROGER RAVEEL
DE ZWANEN VAN BRUGGE
1971
Collectie Provincie Oost-Vlaanderen, 
depot Roger Raveelmuseum

REINAART VANHOE 
ON THE ROAD
2004
Courtesy Reinaart Vanhoe

REINAART VANHOE 
(EEN BEELD)
2011
Courtesy Reinaart Vanhoe

GER VAN ELK 
THE WELL SHAVEN CACTUS
1970

LOIS WEINBERGER
BRANDENBURGER TOR, BERLIN
1994
Collectie S.M.A.K., Gent

L IJS T VA N 
WERKEN



IN DE WIND
Een kunstenaarsvlag 
hoog op de toneeltoren van het Cc
09.01-09.04.2015

EMILIO LÓPEZ-MENCHERO

De Spaans-Belgische Emilio López-Menchero 
(Mol, 1960) was al meermaals te gast in 
Cc Strombeek. Vorig jaar nog toonde hij in 
het kader van The Ever Changing Body de 
video Torero/Torpedo – Col d’Aubisque, een 
performance waarin hij zich liet leiden door zijn 
dubbele nationaliteit. 
Emilio López-Menchero is een scherpe 
observator die via tijdelijke of permanente 
interventies de openbare ruimte gebruikt als 
een publiek, kritisch platform.
In Brussel, waar hij woont en werkt, realiseerde 
hij onder meer in de buurt van het Zuidstation 
het werk Pasionaria, een reusachtige, 
functionerende! stalen luidspreker, opgedragen 
aan “alle migranten”. In 2010, in het heetst van 
de communautaire crisis in België, installeerde 
hij een exacte kopie van Checkpoint Charlie 
aan Porte de Flandre, de grens tussen de 
gegentrificeerde Dansaertstraat en het 
“migrantengetto” Molenbeek.
In het kader van “In de Wind” zal op zijn initiatief 
de driekleur van de Tweede Spaanse Republiek 
(1931-1939) drie maanden lang de toneeltoren 
van het Cc kleuren - een veelbetekenend 
gebaar in deze politiek woelige tijden. (Na 
de verkiezingsoverwinning in 1931 van de 
republikeinen en de troonafstand datzelfde jaar 
van koning Alfonso XIII die zich de woede van 
het volk op de hals had gehaald omwille van de 
steun die hij in de jaren twintig aan de dictator 
generaal Miguel Primo de Rivera had verleend, 
werd Spanje in 1931 uitgeroepen tot een 
republiek. In die periode werd o.m. Catalonië 
onafhankelijk en ook verschillende andere 
regio’s werd autonomie in het vooruitzicht 
gesteld.).

OOK IN HET CCLANGDURIG PROJECT 
in de context van 
MUSEUMCULTUUR STROMBEEK/GENT

MARION MÖLLER
Architectuurornamenten 2013-2015

Marion Möller selecteert architectuur-
ornamenten die worden omgezet in 
architectuurornamenten uit polypropyleenfolie. 
Ernaast presenteert ze een snapshot met 
de plaats van herkomst en de vermelding 
van het adres, haar naam en het jaartal. De 
architectuurornamenten blijven inherent deel 
van de muur en de omringende omgeving; 
alleen de context is veranderd. Vanaf 11.01.2013 
presenteert Marion Möller in Cc Strombeek én 
in S.M.A.K. Gent één architectuurornament dat 
bestaat uit twee delen.
Vanaf 3 oktober is in het Cc het ornament te 
zien dat zij meebracht uit Sint-Agatha-Berchem.
In S.M.A.K. zijn de ornamenten te zien die zij 
meebracht uit Gent, Wetteren, Merelbeke en 
Aalst.



FOTO-JAARPROJECT 2014/2015
09.01-12.02.2015

ELISABETH IDA MULYANI
&CO (DEEL 3)

Elisabeth Ida veranderde op de valreep haar 
idee om begin januari 2015 niet de reeks Inside 
Embassies te presenteren maar nu wel &Co. 
Dat de wereld verandert op alle vlak is een feit 
maar of de wereld van de kunst en de cultuur de 
wereld volgt, is nog maar de “open” vraag. Het 
kunstsysteem berust nog steeds op vermarkting 
en principes van de vrije markt die worden geleid 
door de “geleide” smaak van het kapitaal.

Kunst kan de wereld redden ...?

Wat betekent deze slogan nog anno 2015 en wat 
is de relevantie en de plaats van kunst en cultuur 
in onze tijd. Is alles niet entertainment geworden 
– hapklare “mind-food” waarin het denken 
wordt verdisconteerd naar een cosy (artistieke) 
beeldtaal die perfect past bij de lifestyle (van 
sommigen)?

Jonge kunstenaars in alle disciplines vragen zich 
terecht de finaliteit af van één en ander. Het is 
mooi dat Elisabeth Ida Mulyani het platform van 
Cc Strombeek gebruikt om haar idee hieromtrent 
duidelijk te maken.

Hieronder haar integrale intentie-tekst:

&Co.
Zonder vrienden geen Kunst

Het grote individualisme dat ooit een dragende 
waarde van de Verlichting vormde, lijkt heden ten 
dagen vervallen tot het egocentrisme, de ver-

ikking van onze maatschappij. Kunstenaars wiens 
naam meer een merk vertegenwoordigen in de 
plaats van kunst, celebraties die hun eenmalige 
beelden creatieve uitspattingen verkopen 
onder de naam kunst doen het imago van de 
kunstwereld geen goed aan. Dat de jonge garde 
het idee van de klassieke ivoren-toren-artiest 
verwerpt, is een verzetsdaad tegen de pensée 
unique, die nu de maatschappij domineert. Deze 
kritische tegenstroom weigeren mee te gaan 
in dit individualisme en groeperen zich met 
gelijkgezinden. Laat dit een engagement zijn dat 
bestaat uit een gezond wantrouwen tegen deze 
maatschappelijke paradigmashift.

“Trouw en vriendschap berusten op een 
zielsverwantschap als op aarde maar zelden 
te vinden is. Slechts tussen gelijkgerichte 
naturen kan vriendschap werkelijk waardevol en 
duurzaam zijn.”
-Mahatma Gandi

In de derde presentatie van Elisabeth Ida’s 
Foto-jaarproject toont de kunstenares haar 
werk in dialoog met andere goed bevriende 
beeldenmakers die haar hebben gedragen, 
bepaald, gevormd en veranderd. Naast het 
netwerk van generatiegenoten (Ada Van 
Hoorebeke, Michiel De Cleene, Pieter Jennes, 
Wouter Straetmans) en werkpartner Derek 
Bacon met wie ze in discussie gaat, zijn ook haar 
leermeesters (Dirk Braeckman, Hans Theys, Jan 
Kempenaers) uitgenodigd..



Na de opvallende “wand”-interventie van Vladimir 
Girz is het nu de beurt aan Willem Boeckx die vorig jaar 
met brio afstudeerde in de richting vrije kunsten aan 
de MAD-faculty in Hasselt.

Willem Boeckx maakte een nieuwe compositie 
gedragen door een rijke verwijzing naar de 
kunstgeschiedenis. De (schilder)kunst van Willem 
Boeckx gaat terug op de klassiekers en op dito 
inhouden, geprojecteerd op deze tijd – thema’s die nog 
steeds actueel en relevant blijven.

Willem Boeckx:

“De titel van mijn werk “After the expulsion (rampant 
growth)” verwijst naar een beeld uit de tuin van Eden - 
nadat Adam en Eva verbannen zijn en de tuin helemaal 
onbeheerd is gelaten en volledig overwoekerd. 
Kunsthistorisch gezien is dit een zeer rijk onderwerp 
(Thomas Cole, Pieter Paul Rubens, Lucas Cranach, ...). 
Maar omdat ik mij voornamelijk focus op de tuin an 
sich en me niet richt op de christelijke traditie is ook 
de invloed van Claude Monet, Per Kirkeby, Peter Doig 
en David Hockney (zijn recentere periode) merkbaar. 
Maar het is niet zo dat ik op een expliciete manier kijk 
naar andere kunstenaars, maar men ontkomt daar 
niet aan... Ik weet dat ik ook niet erg ‘hedendaags’ 
ben in de aangehaalde kunstenaars alsook qua 

onderwerp... maar dat anachronistische element komt 
wel doorheen heel mijn werk terug. 
Om terug te keren op een aantal van jouw vragen wil 
ik dit toevoegen: Waarom schilderen? De eeuwige 
vraag... Moeilijk om echt concreet iets te zeggen. 
Voorliefde voor het medium, iets over te brengen dat 
niet door taal (geschreven of gesproken) is te bevatten, 
de mogelijkheid om werelden te creëren en om een 
product af te leveren dat esthetisch “iets” doet met 
wie het werk bekijkt. Ik ben een kind van het digitale 
tijdperk maar ik denk dat schilderkunst hierbij niets te 
verliezen heeft en een schilderij geniet in tegenstelling 
tot veel digitale media nog steeds van een ‘aura’. Ook 
ben ik niet bang om met deze kant (aura) om te gaan 
en het is zelfs in recent werk van centraal belang. 
Ik ben even gefascineerd door het verleden als de 
toekomst en het virtuele heeft evenals het exotische 
een inherent soort vreemdheid wat mij wel aantrekt. 
Maar zoals ik al zei, hedendaags is niet direct iets 
waarmee ik mij bezighoud. Vanuit frustratie met de 
wereld waarin we nu leven, de ‘hedendaagse kunst’, 
mijn pessimisme, ... “..

DE WAND
09.01-10.04.15
WILLEM BOECKX
AFTER THE EXPULSION (RAMPANT GROWTH)



NOTEER ALVAST

05.02.2015 om 14u
Rondleiding door Sofie Crabbé
Gratis, gelieve te registreren    
via tickets@ccstrombeek.be

05.02.2015 om 20.30u
Dans | Hanoi Stardust, Arco Renz

09.02.2015 om 20u30
Lezing door Jeroen Peeters
Waar bevinden we ons wanneer we het 
onkruid paadje volgen dat vanuit het museum 
de wereld in loopt?
i.s.m. Kaaitheater, Brussels Burning Ice #8  
(9-15 feb)

VORMING KINDEREN:

Kameleon, gratis tento-gids voor kinderen  
met speels doe-, denk- en kijkopdrachten.

24.01 van 9.30u tot 12u - Cc Strombeek
Zap-staart-je: actieve tento-rondleiding   
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

31.01 - Gratis voorleesuurtje    
in de tentoruimte Cc Strombeek
van 10u tot 10.45u voor kleuters    
(2de en 3de kleuterklas)
van 11u tot 11.45u voor eerste lezers   
(1ste en 2de leerjaar)

VORMING VOLWASSENEN:

Dit voorjaar organiseert Cultuurcentrum 
Strombeek verschillende cursussen,  
workshops … voor volwassenen, geïnspireerd 
door de thema’s van ecologie en 
duurzaamheid.

01.03.2015
Uitstap Den Haag: Expo Mark Rothko
Tickets: www.ccstrombeek.be

kameleon



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

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

Colofon

Teksten: Jeroen Peeters, Philippe 
Van Cauteren, Luk Lambrecht, Lieze 
Eneman

Lay-out: Eddie Timmermans

Bruikleengevers:
Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst, S.M.A.K., Gent; Museum 
voor Hedendaagse Kunst, M HKA, 
Antwerpen; Roger Raveelmuseum, 
Machelen-aan-de-Leie, Mulier Mulier 
Gallery, Knokke, Galerie Micheline 
Szwajcer, The Estate of Ana Mendieta 
Collection/ Galerie Lelong, New York 
en Alison Jacques Gallery, London, 
Galerie Jamar en verschillende 
privécollecties, België.

Met dank aan:
de kunstenaars, Ronny Van De Velde, 
Eric en Luc Mulier, Jan Hoet jr., Maria 
Rosa Boezem, Lorenzo Benedetti, 
Martine Copers-Kint, Jos Jamar, 
Hilde Teirlinck, Anne Blondel, Dirk 
Snauwaert, Barbara De Jong, Lotte 
Boogh-Mees, Micheline Szwacjer, 
Femke Cools, Peter Morrens, Hans 
Theys, Luc Derycke, Kaayk Dibbets, 
Alice Weiner, Guy Gypens, Johan 
Wambacq, Jeroen Peeters, Simona Pizzi, 
Lisa Van Gerven, Christine Clinckx, 
Tom Jooris, Piet Coessens, Jelle De 
Mey, Luc Levrau.


