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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
ART ECO

INLEIDING
Museumcultuur Strombeek/Gent organiseert het drieluik Art Eco - 
een tentoonstellingstrilogie die in kaart brengt hoe kunstenaars 
reageren op een sterk (klimaat)veranderende wereld.

In het eerste deel, Attitudes, werd de focus gelegd op de heel 
open relatie die heel wat kunstenaars sinds de jaren ’60 met dit 
thema aangingen vanuit een toenemend ecologisch besef.
Met kunst van onder meer Joseph Beuys, Marinus Boezem, 
Panamarenko, Roger Raveel, Leo Copers en nieuwe producties van 
Peter De Cupere, Pascale Marthine Tayou en Reinaart Vanhoe wist 
het eerste deel de gedachten op vele manieren te prikkelen.

In het tweede deel, Architecture, wordt gepeild naar de manier 
waarop architecten zich tegenover dit thema verhouden. De focus 
ligt op het werk en denken van enkele tegendraadse architecten 
die het pad effenden voor een andere invulling van het begrip 
‘architectuur’ of die vandaag een strategie aan de dag leggen 
waarin het begrip recyclage een primaire rol vervult.

Het is een tentoonstelling met tal van vrije standpunten 
waarin een (diep) humaan, radicale denken zich vasthaakt 
aan een humaan en democratisch gebruik van de theorie in de 
dagdagelijkse realiteit.

Michiel De Cleene, -scope, 2011-2015



Deze tentoonstelling laat werk zien van denkende architecten 
in een tijd waarin commerciële projecten ook ruimtelijk en 
landschappelijk meer dan ooit de aandacht en de middelen 
wegkapen ten nadele van geïmmobiliseerde plaatsen. Goede 
architecten blijken altijd ook goede urbanisten omdat ze 
niet enkel rekening houden met de voortuin van het huis 
maar met de hele tuinwijk eromheen.

We zijn erg verheugd om u te laten kennisnemen van het 
denken van enkele van de meest besproken denkers omtrent 
architectuur en urbanisatie die uitgaan van een kritische 
toepassing van de begrippen schaarste en exploitatie en 
wiens werk gekenmerkt wordt door een oplossend meedenken 
over problematieken zoals overbevolking en mobiliteit.

Onder hen de eminente theoreticus-utopist Yona Friedman 
(1923) die nooit echt bouwde, maar die het tijdelijk voorzien 
van “dragers” om te leven en te werken beschouwt als een 
flexibel antwoord op de speculatieve, inspiratieloze en 
(landbouw)grondverspillende architectuur/urbanisatie. Yona 
Friedman is een monument. Heel genereus stuurde hij ons 
als bijdrage twee slide shows en vier “modes d’emploi”, 
waarin zijn denkbeelden worden uiteengezet door middel van 
eenvoudige striptekeningen, zodat ze door eenieder kunnen 
worden begrepen, ook door zij die de taal niet machtig zijn.
Onze creatieve kleuters, het vrije atelier voor mensen met 
een lichte of matige mentale beperking Art Nivo, maar ook 
de studenten van beeldhouwer Peter Rogiers uit het DKO van 
Waasmunster en het KASK in Gent én de technische chef van 
het Cultuurcentrum Wim Maes zetten de vier handleidingen 
van Yona Friedman om in maquettes van een uiteenlopende 
schaal.

De Belgische architect Lucien Kroll (1927) haalde zich in de 
jaren zestig met zijn gebouw “La MéMé” in Woluwe de woede 
op de hals van het UCL-rectoraat en van heel wat collega-
architecten. Vandaag is Lucien Kroll de peetvader geworden 
van een denken dat ingaat tegen het onvrij, rationeel en 
“wit-modernistisch” denken op het vlak van architectuur. 
Geheel in zijn stijl stuurde Kroll ons enkele nieuwe teksten 
en een aantal foto’s die zijn onconventionele denken visueel 
kracht bijzetten.

Friedman en Kroll: twee hooggeplaatste, radicale vrijdenkers 
die dus beiden hun rechtstreekse medewerking verleenden 
aan deze tentoonstelling. Iets wat ons met Museumcultuur 
Strombeek/Gent toch tot enige fierheid noopt. 

In het zog van deze twee denkers werd i.s.m. Prof. Dr. Dirk 
De Meyer (UGent) een korte documentaire gerealiseerd die 
een inleiding biedt op het werk van de Britse architect 
Cedric Price (1934-2003) wiens werk momenteel (tot 22 maart) 
uitgebreid belicht wordt in een overzichtstentoonstelling in 
Bureau Europa te Maastricht. 



Cedric Price was eveneens een denker die architectuur niet 
beschouwde als een statisch gegeven. Net zoals bij de gang van het 
samenleven de behoeften veranderen, is het individu nooit gelinkt 
aan een als statisch te beschouwen groep. Zijn “Fun Palace” is 
een fantastisch idee en sluit nauw aan bij het ideaal van wat wij 
als een “cultuurcentrum” omschrijven. Een culturele ruimte die 
al naargelang de behoeften wordt verbouwd - in het geval van Cc 
Strombeek de steeds wisselend architecturen van de opeenvolgende 
tentoonstellingen tot het gebruik van de ruimte voor lokale 
feestelijkheden en andere vieringen. Cedric Price zou de ruimte 
wellicht met warmte hebben omarmd als een organische plek waar 
ook het gewone leven zich kan nestelen en die vrij blijft van 
alle neigingen tot ‘ontsmetting’ van de werkelijkheid en andere 
gemeenschapsbevorderende behoeften.

Het Brusselse architectencollectief Rotor is aanwezig met 
een foto-installatie gebaseerd op de afbraak van het BNP-
Paribas Fortis gebouw in Brussel. Het is een “jong” signaal van 
architecten die de achtergelaten puinhoop van de architectuur 
als het ware zorgvuldig recupereren om er een nieuwe vorm aan te 
verlenen.  

Joseph Grima, artistiek leider van Interieur 2014 in Kortrijk 
en leidend figuur achter het bureau Space Caviar, stelde de film 
Fortress of Solitude ter beschikking die de relaties blootlegt 
tussen de meer en meer ingeburgerde domotica en de onderliggende 
militaire oorsprong van deze (controle)technieken.

Tot slot toont OMA-Office for Metropolitan Architecture, het 
wereldwijd opererende bureau van Rem Koolhaas, een reflectie die 
het bouwen an sich ver achter zich laat. Als “global office” denkt 
OMA grondig mee over de gigantische problemen die de wereld en 
haar overleven bedreigen, zoals en vooral wat met de grenzen 
van energie en mobiliteit in een nog steeds qua bevolking sterk 
aangroeiende globale wereld.
Dat Rem Koolhaas met zijn team als geen ander de veranderingen in 
de wereld weet te vatten en te visualiseren, bewees hij vorig jaar 
tijdens de zeer positief onthaalde Biënnale van Architectuur in 
Venetië.

Al dit “grote” denken in de marge krijgt een visuele echo in 
een aantal zorgvuldig samengebrachte werken van kunstenaars die 
werken op de grens met de architectuur. 
Onder hen onder meer Bernd & Hilla Becher met foto’s die het 
stilaan museaal wordende industriële erfgoed in beeld brengen. 
Kunstenaar Luk Berghe verrast met twee indrukwekkende muren 
waarop mooi geritmeerd thematisch opgedeelde tekeningen hangen 
die sterk doen nadenken over de spanning tussen natuur, cultuur 
en architectuur bezien in het gelid van ideologie en propaganda. 
De jonge Michiel De Cleene is in de Studio S present met een 
uitkijktoren; een constructie van waaruit niks te zien is behalve 
zijn eigen foto’s die te maken hebben met een alert kijken en 
het bepalen van het ideale standpunt. Luc Deleu is als geen 



ander verbonden met het hekelen van de opgelegde orde aan 
het bouwminnende volk via architecten en regelneverij. De 
Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata maakt al decennialang 
begaanbare constructies die zich aanhechten tegen bestaande 
monumenten en architectuur. Het tijdelijke, vergankelijke 
en handgemaakte karakter van zijn projecten zorgen steevast 
voor ingrepen die na een korte tijd opnieuw verdwijnen of in 
de herinnering blijven via tekeningen en maquettes. Zo ook 
de maquette en de foto in deze tentoonstelling die verwijzen 
naar zijn ingreep op de futuristische buizenconstructies op 
de façade van het Centre Pompidou in Parijs.

Naast een vroeg “urbanistisch” werk van wijlen Sol LeWitt 
gaat de aandacht in Het Kabinet naar een ensemble werken 
van de Amerikaanse kunstenaar Dennis Oppenheim waaronder 
een erg bijzonder vroeg werk in de vorm van een drieluik 
dat documentatie laat zien van één van zijn beroemde 
landschappelijke interventies die hij realiseerde in het 
Nederlandse Finsterwolde in 1969. Lois Weinberger, onze 
vaste gast in de drie delen, is deze keer aanwezig met een 
fameuze vloerschildering en foto’s die teruggrijpen naar 
zijn deelname aan de Documenta in Kassel in 1997. Van het 
Zwitserse duo Fischli & Weiss tonen wij een uitzonderlijk 
monumentaal werk dat verwijst naar hun bijdrage aan dé 
moeder van alle tentoonstellingen in stad en open lucht: 
Skulptur Projekte in de Duitse stad Münster in 1987.
Jimmie Durham, één van de meest invloedrijke kunstenaars van 
onze tijd, “vrij” agerend op het kruispunt tussen noord/zuid 
en westerse en andere culturen - stuurde ons een krachtig 
tekstwerk dat zoals in al zijn ander werk ons zwart op wit 
wijst op essenties.

De blik van de kunstenaar stelt ons in staat om anders 
naar onze omgeving te kijken. Dát is waarover het gaat 
bij het maken van tentoonstellingen. De interventies en 
de kunstwerken branden zich visueel op ons netvlies en 
bewerkstelligen een andere kijk op onze omgeving. Wie er 
even de tijd voor neemt, stelt zich open voor een boeiende 
reis langsheen de vele alternatieven die zich openbaren bij 
het maken en bedenken van werelden parallel aan de onze ...

Een algemeen inleidende tekst is van de hand van de jonge 
kunsthistorica Anneleen van Kuyck.

Luk Lambrecht 

Lieze Eneman

curatoren
Museumcultuur Strombeek/Gent



Het onverbiddelijke gezicht van de mensheid: De 
architect als plastisch chirurg of wereldverbeteraar?
ANNELEEN VAN KUYCK

I’ve reason to believe that what I find
Is gonna change the face of humankind
[…]
Cause I’m the architect. - THE ARCHITECT, DEUS, 2008

Waar gaat de mensheid toch naartoe? Volgens sommigen staat 
ze oog in oog met haar eigen ondergang als ze niet snel 
een andere koers gaat varen. Volgens anderen is er nog 
hoop. De beloftevolle beweging van ecologische transitie 
overtuigt steeds meer mensen om op een milieubewustere 
manier te leven, om de aarde en haar diverse bewoners te 
behoeden voor een totale catastrofe. Welk aandeel hebben 
architecten in die overgangsfase? Heeft een architect, 
in zijn eentje of met zijn teambureau, daadwerkelijk een 
oplossing in petto zoals het nummer van de Antwerpse 
rockband dEUS doet vermoeden?  

De bouwstenen van een cultuur

Architectuur is één van de eerste cultuurverschijnselen, 
die de mens onderscheiden van andere levende wezens. Is 
een vogelnest, een slakkenhuis of een bijenkorf dan geen 
knap staaltje bouwkunst? In zeker opzicht wel. Ze dragen 
een onevenaarbare schoonheid in zich die geen mens kan 
namaken. Maar het zijn geen grootschalige ingrepen in het 
landschap, geen transformaties van de leefomgeving. Geen 
beer die eraan denkt zijn knusse hol van een betonnen 
fundering te voorzien. Geen mol die zijn molshoop met 
prikkeldraad zal omspannen, opdat niemand hem zou 
plattrappen. Menselijke architecturale constructies zijn 
beladen met betekenis, in de manier waarop ieder onderdeel 
ervan een precieze naam draagt, of voorzien is van een 
al even betekenisvolle decoratie. Dankzij de noties van 
tijd en ruimte dragen bouwwerken een zekere sacraliteit in 
zich, die niet per definitie religieus hoeft te zijn.

“It is as if the modern human soul had awakened here,” 
zegt Werner Herzog met zijn typisch begeesterende stem 
in Cave of Forgotten Dreams (2010). De documentaire is 
een hommage aan de ontdekkers van de grot van Chauvet in 
Frankrijk, die de oudste ontdekte menselijke rotstekeningen 
bevat. Doordat de afgebeelde dieren – bizons, paarden, 
neushoorns – beweging suggereren, is de grot voor Herzog 
als het ware een proto-cinema.



Naast een indrukwekkende zoektocht naar het menselijke 
verleden, handelt de film ook over de drang van de mens om 
zijn indrukken na te laten in de ruimte die hem omringt, 
over de drang om elementen uit de natuur om te zetten in 
betekenisvolle verhalen. Die verhalen of ‘dromen’ liggen 
aan de basis van cultuur en kleven vast aan alle menselijke 
transformaties van het natuurlijke landschap.

Directed Seeding – Cancelled Crop (1969) van Dennis 
Oppenheim zinspeelt op een andere, verregaande maar haast 
onvermijdelijke menselijke ingreep in het landschap: 
de landbouw. Landbewerking wordt bovendien zelf een 
enigmatische vorm van Land Art, waartoe Oppenheims 
vroegste werken doorgaans worden gerekend, door de 
patronen die buiten het louter utilitaire om worden 
gecreëerd. Vanuit een vliegtuig worden interculturele 
verschillen in dat verband duidelijk zichtbaar, al lijken 
vele passagiers liever in te dommelen dan vanuit het raam 
een aangrijpend totaalbeeld van de menselijke ruimtelijke 
impact te overschouwen.1 Ook Gerco de Ruijters luchtfoto’s 
van Nederlandse boomkwekerijen, Baumschule (2008-2010), 
zijn een sprekend voorbeeld van de menselijke controle 
over het landschap, dat zelf als het ware een industrieel, 
hoogtechnologisch artefact wordt. Het woord ‘cultiveren’ 
draagt niet toevallig dezelfde stam als ‘cultuur’.

Architectuur als derde huid
Oppenheims werk toont aan dat de mens het onschuldige 
stadium van rotsschilderingen voorgoed achter zich heeft 
gelaten en op een meer ingrijpende manier zijn indrukken 
nalaat in het landschap. Vooral vanaf de industriële 
revolutie in de achttiende en negentiende eeuw hadden de 
menselijke activiteiten een onomkeerbare impact op het 
planetaire ecosysteem. In 2000 noemde Nobelprijswinnaar 
Paul Crutzen het kind dan ook bij zijn naam: antropoceen. 
In toenemende mate gebruiken wetenschappers en 
filosofen de term om de menselijke verantwoordelijkheid 
voor grootschalige geologische veranderingen – de 
klimaatopwarming, de stijging van het zeeniveau, het 
verlies aan biodiversiteit … – aan te duiden.2 Crutzen 
markeert James Watts uitvinding van de stoommachine 
als startpunt van het antropoceen, maar archeologisch 
en geologisch onderzoek wijst uit dat zelfs de houtkap 
in de middeleeuwse samenleving al de kiem legde van de 
ontregeling van het klimaat.3

Net als ons lichaam, dat zich op vernuftige wijze 
verweert tegen bacteriële of virale aanvallen allerhande, 
heeft ook de aardbol zijn eigen verdedigingsmechanisme. 
Door middel van steeds extremere weersomstandigheden 
gaande van stortvloed tot droogte, stelt de natuur ons 



onherroepelijk voor een ultimatum. Volgens Michel Serres 
in The Natural Contract komt het er voor de mens nu op 
aan zijn eigen meesterschap over de planeet te bedwingen. 
Onze parasitaire verhouding met de aarde dient er volgens 
Serres één van symbiose te worden, alvorens de uitbuiting 
zowel mens als aarde fataal wordt. Wanneer immers de 
gastheer overlijdt, is het ook gedaan met de microben.4

Terug ter zake. Hoe kan architectuur bijdragen aan die 
– blijkbaar broodnodige – symbiose? De Oostenrijkse 
kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser had 
daar een eigenzinnig antwoord op: “The horizontal belongs 
to nature, the vertical to man. We must restore to nature 
the territories man has illegally occupied and destroyed, 
for example by building a house, so that from above all 
you see is nature and the countryside, not houses.”5 Wat 
vooral opvalt vanuit een vliegtuig zijn inderdaad de stenen 
clusters en het kluwen van netwerken dat van daaruit 
vertrekt. Met organische vormen, individuele creativiteit 
in harmonie met de scheppingskracht van de natuur en 
een maximaal gebruik van milieuvriendelijke materialen 
ging Hundertwasser de strijd aan met wat hij ‘visuele 
pollutie’ noemde: de artificiële, kankerende architectuur 
in grootsteden. Gebouwen zijn voor Hundertwasser als een 
derde huid, die ons net als onze kleding (de tweede huid) 
beschermen tegen invloeden van buitenaf, maar ook perfect 
rond ons lichaam moeten passen en enigszins moeten stroken 
met onze identiteit.

De Belgische architect Lucien Kroll werd door de 
holistische benadering van Hundertwasser beïnvloed. In La 
MéMé, de faculteit geneeskunde van de Université Catholique 
de Louvain die tussen 1970 en 1972 werd gebouwd, echoot 
dan ook de esthetiek van de Oostenrijkse architect. Op 
eenzelfde manier als de projecten van Hundertwasser wordt 
La MéMé gekenmerkt door een openheid, een ononderbroken 
stroom die alle elementen van het gebouw met elkaar 
verbindt. Kroll beoogde met zijn ontwerp een transparante 
samenleving te stimuleren en een sociale dynamiek op gang 
te brengen. Het moest een icoon worden van democratische 
architectuur en een climax van creatief materiaalgebruik 
in het toenmalige rationele Belgische landschap – dat 
sindsdien volgens Kroll weinig is veranderd.6

Huisje, boompje, beestje: het verhaal van een 
complexe interactie
In zijn essay Waar bevinden we ons wanneer we het 
onkruidpaadje volgen dat vanuit het museum de wereld in 
loopt? (Art Eco I: Attitudes) wees Jeroen Peeters al op 
de sterke verbondenheid tussen binnen en buiten: vroeg 
of laat verlaten we de voor ons bekende structuren en 



bezinnen we ons over het chaotische en onbekende dat 
buiten op ons wacht.

Een constante dialoog met dat buiten is inherent aan 
architectuur als discipline. Hundertwasser en Kroll waren 
zich daar ten zeerste van bewust. Kroll integreerde in 
zijn ontwerp voor La MéMé bijvoorbeeld een onregelmatige 
aanplanting van bomen in de nabije omgeving. De drempel 
van de voordeur lijkt soms in zekere zin de grens tussen 
cultuur en natuur, de limiet tot waar wij als mensen nog 
een zekere invloed hebben. In het deurgat trekken we onze 
paraplu open, ritsen we onze jas nog wat dichter tegen de 
kou, knijpen we onze ogen toe tegen de zonnestralen.

Maar is die scheidingslijn echt zo strikt? Voor Lois 
Weinberger spelen natuurlijke en artificiële factoren 
voortdurend op elkaar in en berust de constitutie van 
twee afzonderlijke sferen slechts op fictie. Dagelijks 
bewandelde voetpaden bijvoorbeeld worden binnen de kortste 
keren overwoekerd door zogenaamd onkruid – soms helpt 
Weinberger de gang van zaken een handje wanneer hij een 
deel van de straat openbreekt. Zijn aparte kijk op de stad 
uit zich daarnaast in markante stadsplannen die zich met 
straatnamen als ‘opportunity’, ‘lazybones’ of ‘earthly’, 
ontplooien als een brainstorm over de onvaste positie 
van de mens in zijn omringende milieu.7 Zijn ludieke 
plaatsnamen suggereren een stad in metamorfose, een 
arbitraire ordening binnen de chaos, een zekere speelsheid 
binnen geijkte structuren. Ook zijn Hochhaus für Vogel 
(1976) is een poëtische uitdrukking van de gedachte dat 
stedelijke ontwikkeling en natuur elkaar niet hoeven uit te 
sluiten: een flatgebouw voor vogels, opgehangen in eender 
welke boom in een verder doodgewoon stadspark.

Die min of meer gestuurde interactie tussen de gebouwde 
ruimte en het groen is zeker geen fenomeen dat pas 
ontstaan is naarmate de zorg om het milieu toenam. Marie 
Antoinette bijvoorbeeld hield ervan zich terug te trekken 
in het Petit Trianon omgeven door haar eigen Engelse 
tuinen met kronkelende paadjes die grensden aan de streng 
symmetrisch aangelegde Franse tuinen en het Grand Trianon 
van Versailles. Volgens de overlevering stak ze er de 
handen uit de mouwen en kweekte er zelf groenten. Wat nu 
zou worden geprezen als een toonbeeld van liefde voor de 
natuur, was het dat voor Marie Antoinette niet zozeer. Ze 
deed vooral waar ze zin in had en genoot van de rust – 
door de strikte regels in het hoofdcomplex, die echoden in 
de strakke vormgeving van de tuin, verlangde ze daar des 
te meer naar.

De steeds groeiende wereldbevolking vergrootte 
echter stelselmatig de behoefte aan meer groen in 
de bebouwde omgeving. Dat groeiende verlangen naar 



vrije tijd in de natuur wordt ernstig genomen door 
stadsontwikkelaars, die voor een aartsmoeilijke uitdaging 
staan: onze steeds dichter bevolkte steden transformeren 
tot aangename, groene leefomgevingen met respect voor 
de wederzijdse afhankelijkheid tussen menselijke en niet-
menselijke entiteiten en alle economische en sociale 
factoren die daarmee gepaard gaan.8 Bij het streefdoel 
van klimaatneutraliteit waartoe steeds meer steden zich 
verbinden, komt duidelijk meer kijken dan het op lokale 
schaal isoleren van gebouwen of bannen van de auto. 
Alleen structurele inspanningen kunnen de ambities van 
klimaatplannen, zoals de reductie van de broeikasgasuitstoot 
met 20 procent tegen 2020, waarmaken.9 ‘Duurzaamheid’ 
houdt immers niet alleen milieubehoud in, maar ook een 
constructieve economische groei en de bestendigheid van 
sociale gelijkheid. Dat die drie factoren vaak botsen, 
staat vast. Economische ontwikkeling en de bescherming 
van het milieu lijken vooralsnog onverzoenbaar op het 
gebied van grondstoffen. En zolang productieprocessen aan 
derdewereldlanden worden uitbesteed, lijken vooral arme 
bevolkingsgroepen de last van milieuvervuiling te moeten 
dragen.10

Voor de stadstentoonstelling TRACK in 2012 dacht Tadashi 
Kawamata een installatie uit op maat van de zwaaikom bij 
het station van Gent-Dampoort. Een in de rondte geplaatste 
aaneenschakeling van krakkemikkige hutjes, opgetrokken 
uit hout en afvalmateriaal, vormden samen een nagebootst 
fragment van een favela. Daarmee raakte de Japanse 
kunstenaar aan de kern van de sociale problematiek die 
rond architectuur en stadsplanning spookt: des te rijker 
de bewoner, des te meer comfort zijn ‘derde huid’ – zijn 
woning – hem biedt, des te meer hij ook beschermd is tegen 
allerhande weersinvloeden. Het contrast tussen de efemere 
sloppenwijk en de omliggende Gentse infrastructuur is groot.

Die sociale ongelijkheid, die inherent lijkt aan 
architectuur, komt ook pijnlijk aan het licht in een 
eenvoudige vergelijking tussen Nederlandse en Bengalese 
kuststeden, twee regio’s die beide te kampen hebben met de 
gevolgen van het stijgende zeeniveau. Nederlandse ingenieurs 
hebben inmiddels een uitgebreid waterkeringssysteem van 
dammen, dijken en stormvloedkeringen uitgebouwd, terwijl de 
Bengalezen alleen zandzakken ter beschikking hebben om een 
provisoire dam te creëren en hun huizen er vaak niet beter 
aan toe zijn dan Kawamata’s krotwoningen.11

De kunstenaar en het duel tussen utopie en dystopie
Kan een architect die ongelijkheid uit de wereld helpen en in 
alle opzichten duurzame projecten op poten zetten? dEUS roept 
het beeld op van de creatieve architect die zich gedurende 



een jaar opsluit om op een oplossing te broeden.
En dan verandert hij het gezicht van de mensheid, zingt 
Tom Barman. Zoals dat veelal gaat met songteksten, mist 
ook deze enige nuance – wat het voortbestaan van het 
nummer ongetwijfeld wel ten goede komt. Een voorstelling 
van de architect als bemiddelaar is mogelijk realistischer. 
Hij onderhandelt tussen economisten, stedelijke 
ontwikkelaars, wetenschappers en sociale activisten om 
de bestaande spanningen op een constructieve manier te 
benaderen en een verzoenende oplossing te bereiken. In 
zo’n model ontpopt de architect zich veeleer als een 
ruimdenkende kunstenaar met een open blik op de wereld, 
die veeleer onconventionele ideeën opwerpt en ruimte laat 
voor andere invloeden.

Yona Friedman ontwerpt ongewone projecten waarvan hij 
de realisatie grotendeels aan de verbeelding overlaat. 
Friedman gooit architecturale conventies overboord, onder 
meer door zijn impliciete afwijzing van het minutieuze 
bouwplan dat in traditionele architectuuropleidingen als 
een conditio sine qua non voor een stevige constructie 
geldt. Daarentegen geeft hij de voorkeur aan haast 
kinderlijk eenvoudige ‘gebruiksaanwijzingen’, zoals hij 
ze zelf noemt, en slideshows. Op die manier worden zijn 
ideeën toegankelijk en blijven ze niet voorbehouden 
voor een handvol academici en ingenieurs. Hij legt het 
productieproces van woningen en de vormgeving van een 
stad in handen van de gebruikers ervan en juicht een 
improvisatorische werkmethode toe.

Friedman baart zich vooral zorgen over het toenemende 
plaatsgebrek in grootsteden met de vermindering van het 
aantal goedkope woningen en de krimpende hoeveelheid 
groen als gevolgen daarvan. In twee van zijn voornaamste 
projecten, Architecture Mobile en Ville Spatiale, zoekt hij 
naar meer dynamische alternatieven voor de huidige manier 
van wonen, werken en leven in de stad. In plaats van 
statische structuren hebben steden volgens Friedman nood 
aan een flexibele ruimteontwikkeling, die steeds kan worden 
aangepast aan veranderende sociale omstandigheden.12 Net 
als Kawamata verwijst Friedman naar de problematiek van 
huisvesting in derdewereldlanden. In een groot aantal van 
zijn gebruiksaanwijzingen reikt hij eenvoudig toepasbare 
technieken aan om met weinig of geen geld te overleven. 
Hij benadrukt het belang van zelfvoorziening, ook op het 
vlak van energie – een andere kwestie die vandaag steeds 
urgenter wordt.13

De ideeën van Luc Deleu en zijn bureau T.O.P. Office 
liggen in dezelfde lijn, maar zijn in de meeste gevallen 
wel vatbaarder voor een concrete uitwerking. Evenzeer 
als Friedmans ontwerpen worstelen ze met een groeiend 
tekort aan ruimte en de veronachtzaming van het milieu. 



Terwijl De onaangepaste stad (1995-2006) een fundamentele 
herdenking is van de voorzieningen in een stad, gaat 
Orban Space (2006-) nog een stap verder: Deleu en T.O.P. 
Office stijgen uit boven de eigenlijke stad en beschouwen 
de openbare ruimte vanuit een planetair, ‘orbanistisch’ 
perspectief. Ze gaan verder dan een louter architecturale 
oplossing en beogen een verregaande mentaliteitswijziging: 
omdat een werkelijk duurzame ingreep erin bestaat minder 
te bouwen, is een totaal nieuwe vormgeving en een nu nog 
ongewoon of onbekend gebruik van de beschikbare ruimte 
vereist. Net als voor Friedman moet een stad ook voor 
Deleu in wezen mobiel, veranderlijk en plooibaar genoeg 
zijn om nieuwe invullingen van bestaande constructies 
mogelijk te maken.14

Wat hebben Deleu en Friedman nog met elkaar gemeen? 
Beide stellen vooral concepten voor die te utopisch 
lijken om ooit daadwerkelijk het daglicht te zien. Het 
gerealiseerde oeuvre van Friedman is inderdaad bijzonder 
klein – zo bewijst hij zelf meteen het tegendeel van 
zijn eigen gezegde: “we surely build too much.” Misschien 
is de moeilijke realiseerbaarheid van zijn werken 
zelf een metafoor voor de impasse waarin de mensheid 
is terechtgekomen, voor het feit dat misschien enkel 
artificiële Botoxbehandelingen nog baten om de rimpels 
op haar gezicht glad te strijken? Deleu heeft met T.O.P. 
Office wel degelijk concepten in de praktijk gebracht, want 
“the claim to build less is all too often mistaken for a 
refusal to build.”15 Hij begeeft zich evenwel voortdurend 
op de – deels geconstrueerde – grenslijnen tussen kunst en 
architectuur, en zo blijft het zwaartepunt van zijn werk 
eerder abstract en theoretisch. Wat Deleu en Friedman nog 
gemeen hebben, is hun intentie om vanuit de veelzijdige 
factoren van architectuur en stadsontwikkeling de wereld 
te verbeteren of althans van dystopische taferelen te 
behoeden.

Aangezien architectuur in de eerste plaats een cultureel 
fenomeen is, zullen radicale veranderingen pas doorbreken 
wanneer die een breed cultureel draagvlak hebben. De 
kennis over de natuur van de doorsnee westerse mens 
schijnt zich te beperken tot basilicumblaadjes op een 
bord pasta en de herkenning van onkruid in de tuin – een 
onderscheid dat hoogstens standhoudt voor zover onze 
beschaving er belang aan hecht, wat Lois Weinberger 
maar al te goed begrijpt. Hoe kan de mens dan oprecht 
zorg dragen voor de natuur? Alvorens onze bestaande 
woonomgevingen krampachtig te onderwerpen aan strenge 
klimaatnormen, kunnen we beter eerst ons gevoel van 
thuishoren in de natuur terugvinden. Hundertwasser wist 
wat dat betekende toen hij de planeet aarde erkende als 
zijn vijfde huid – na de vierde huid van sociale relaties. 
Met zijn schip Regentag maakte hij zichzelf een nomadisch 



leven eigen waarin hij behalve hemelwater weinig nodig 
had.16 Wanneer eenieders levensstijl meer in balans 
is met het planetaire ecosysteem, volgt een culturele 
paradigmashift vanzelf. In dat geval blijven projecten 
als die van Luc Deleu en Yona Friedman niet bij louter 
utopische gedachte-experimenten en knipoogt de mensheid 
welgemeend naar de niet langer antropocentrische biosfeer.
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BERND EN HILLA BECHER

Bernd (1931-2007) en Hilla (1934) Becher 
kunnen gerust als monumenten worden 
beschouwd van de naoorlogse (westerse) 
fotografie. Ze leerden elkaar in 1959 kennen 
op de academie in Düsseldorf waar ze later 
een stempel drukten op de opleiding van - laat 
het ons maar ontvallen – een heuse en uiterst 
belangrijke jonge school fotografen waaronder 
(nu) ronkende namen zoals Andreas Gursky, 
Candida Höfer, Thomas Struth en Thomas Ruff. 
Wat een oogst... Indrukwekkend werk van 
Thomas Ruff was vorig jaar nog te zien in 
Strombeek tijdens het tweede deel van het 
drieluik The Ever Changing Body. Ook in 2014 
kreeg hij bij onze partner S.M.A.K. in Gent een 
eerste grote tentoonstelling in ons land.

Het is merkwaardig dat de Bechers zich van meet 
af aan concentreerden op een aantal gefixeerde 
parameters bij het maken van hun foto’s dat 
moet worden beschouwd als één groot(s) project 
gebaseerd op het massaal fotografisch archiveren 
van de (wegkwijnende) industriële architectuur.

De foto’s van watertorens, mijnschachten, 
transportbanden, koeltorens, hoogovens, … 
zijn per type gerangschikt en meestal, zoals ook 
het geval is hier met het werk Coal Bunkers 
uit 1972, ingelijst en gegroepeerd per negen 
beelden. De Bechers gebruiken uitsluitend 
zwart-witfotografie. Hun “objecten” worden op 
eenzelfde frontale manier in beeld gebracht en ze 
wachten om de foto te nemen tot een bewolkte 
hemel zich van de site meester maakt. Het “licht-
schuwe” fotograferen heeft alles te maken met de 
lange sluitertijden en het willen ontwijken van 
“picturale” slagschaduwen in hun foto’s waarin 
nooit een mens is te bespeuren. Vanaf 1969 werd 
hun werk (stilaan) ingelijfd bij de zogenaamde 
“conceptuele kunst”. De redenen hiertoe waren 
vrij simpel: hun foto’s vertoonden consequent 
een hoog realiteitsgehalte en visuele afleiding 
werd in hun composities met scherp uitzicht op 
hun “industriële objecten” met alle middelen 
vermeden.

De seriële presentatie van hun foto’s kwam 
dicht in de buurt van het neutraal seriële van de 
minimal art zoals dat van Carl Andre, Donald 

Judd of Robert Morris (voorheen al te zien in 
Strombeek). De neutrale onverschilligheid als 
kenmerk van representatie/presentatie in hun 
werk liep op het einde van de jaren zestig/
begin van de jaren zeventig “algemeen” als 
een rode draad doorheen de kunst. Het laten 
vloeien van emoties bij en tijdens de perceptie 
van een kunstwerk lieten de kunstenaars over 
aan de toeschouwer die daartoe ruimschoots de 
vrijheid kreeg. Niettemin verzetten de Bechers 
zich niet zelden tegen deze “inlijving” bij de 
concept art. Ze herhaalden meermaals dat hun 
werk moest worden bezien in het verlengde van 
de documentaire fotografie en in het bijzonder 
van de zakelijke fotografie. Ze verwezen naar de 
Duitse fotografie-iconen August Sander en Karl 
Blossfeld die met hun fotografie het technische 
vermogen etaleerden om de “werkelijkheid 
adequaat weer te geven en hiermee de kennis van 
de reële objecten te vergroten”.

Het werk van de Bechers is interessant omdat 
het net de grens aangeeft van de foto als 
document en/of kunst. Voor historici zijn 
hun fotoreeksen van stilaan verdwijnende 
industriële nutsgebouwen van groot belang bij 
de studie ervan en voor kunstliefhebbers blijven 
de foto’s van de Bechers hangen en plakken 
in een discours dat te maken heeft met het 
desubjectiveringsproces in de kunsten vanaf de 
jaren zestig. Het duo reisde de wereld rond op 
zoek naar al dat industriële moois en het is en 
blijft merkwaardig om zien hoe een watertoren 
er bijvoorbeeld helemaal anders kan uitzien in 
Amerika dan pakweg in Nederland of bij ons.

Het levenswerk van de Bechers was een 
langdurig project en het was volgens de 
kunstenaars “een koers tegen de tijd” omdat 
zovele van die “anonieme” gebouwen op het punt 
stonden te worden afgebroken of “opgeblazen”. 
De Amerikaanse beeldhouwer Carl Andre 
was een groot bewonderaar van de fotografie 
van de Bechers en stelde terecht dat deze foto’s 
aantonen hoe de vorm van deze gebouwen het 
functionele volgden al naargelang de behoeften 
van productie.

In de context van Art Eco: Architecture staat 
dit werk op een plaats tussen een periode van 
economische plooien: het snelle verval van de 



veelal zwaar vervuilende maar veel welvaart 
genererende zware industrie leidde ertoe dat deze 
industrie verhuisde naar landen zoals China 
en India en de industriële leegte maakte plaats 
voor cultuurtoerisme. Mijn- en industriesites 
werden getransformeerd in oorden van kunst, 
cultuurvertier en ontspanning. De architectuur 
van deze imposante relicten/foto’s is anoniem 
en doet ons allen herinneren aan tijden waarin 
het oer p het vlak van arbeid en milieu minder 
“bewust en proper” aan toeging. Coal Bunkers 
van Hilla en Bernd Becher is een voorbeeld van 
hoe kunst niet alleen het materiële en inherent 
sociale verleden kan documenteren maar tegelijk 
ook activeren als een onderwerp dat in de buurt 
komt van de esthetiek.

LUK BERGHE

In de context van Art Eco: Architecture tonen 
wij op twee wanden in de tentoonstelling een 
indrukwekkend aantal tekeningen van de in 
Waregem residerende kunstenaar Luk Berghe 
(1954). Hij is een kunstenaar die werkt aan grote 
en langdurige projecten die in de diepte peilen van 
de realiteit waarin wij leven. Die realiteit – zoals 
wij die vandaag maar al te gevoelig beleven – is 
een politieke realiteit die dobbert tussen tal van 
problematische items en onderwerpen in een 
maatschappelijke context die op losse schroeven 
komt te staan. Extremisme op het vlak van 

religie én “zaken doen” staan regelrecht tegenover 
een crisis van de zogenaamde representatieve 
democratie waarbij ook humane kernbegrippen 
zoals tolerantie, solidariteit en rechtvaardigheid 
onder druk staan.

Weinig kunstenaars in ons perfect sociaal 
verzekerd land zijn echt bezig met fundamentele 
inhoud die weliswaar wars staat van artistieke 
illustraties van om het even welk doel of 
belang. Het werk van Luk Berghe staat naast de 
kunstmarkt en dat heeft zo zijn redenen; zijn werk 
is een “project” en laat via onder andere tekeningen 
een impliciete analyse toe van de actuele situatie als 
vrucht van decennialang opgestapelde (politieke) 
gebeurtenissen.

De kunst in ons land houdt zich vandaag liefst ver 
van de realiteit; dat is vreemd omdat de kunst die 
pakweg de laatste honderd jaar overblijft “gepot” 
blijft in positiebepalingen in de complexe context 
van de realiteit.

Van James Ensor via Marcel Broodthaers en 
Jef Geys tot Francis Alÿs, het zijn voorbeelden 
van hoe sommige van “onze” kunstenaars 
kunst maken/maakten met “realiteitsmateriaal” 
die de tijd naast zich neerlegt en inspirerend 
kan blijven in elke oksel van de toekomst van 
de tijd. Deze kunstenaars zijn geen pompiers 
tot nut en belang van het blussen van kleine, 
intieme al dan niet existentiële behoeften en/of 

Luk Berghe, Utopia Collection



behoeftekes in ... een veelal in zichzelf verslikkende 
esthetische koketterie en dito sublimerende 
beeldensceneringen.

Sinds 2005 maakt Luk Berghe tekeningen als 
een vorm en proces van denken, beschouwen 
en overschouwen. Uit een tekst op de site van 
BAM: “Vaak reist Luk Berghe in Arabische 
landen en belandt zo tussen twee oppositionele 
velden, tussen zwart en wit; het niemandsland. 
Aanvankelijk handelden zijn tekeningen over de 
dagelijkse globale politieke items. Daarna ging 
hij het vaker zoeken in het Moderne verleden 
om de politieke- en geopolitieke problemen van 
vandaag te onderzoeken. Zijn tekeningen vormen 
een labyrintisch geheel met als overkoepelende 
titel: “Utopia Collection” en hebben alle een 
datumstempel. Zijn werk oogt direct en sloganesk, 
is kritisch en maakt de werkelijkheid duidelijker. 
Het toont de valsheid van ieder politiek-cultureel 
establishment”.

Dat klinkt en klonk naar meer én naar nog meer 
scherpte in omschrijving. Uit een mail-conversatie 
met de kunstenaar lezen wij verder met veel 
plezier:

“Mijn zwart-wittekeningen, uitzonderlijk met een 
steunkleur (dit kan teruggebracht worden tot de 
zwartwit comic strips uit mijn jeugdjaren, zwartwit 
tv- beelden) zijn beelden uit mijn persoonlijk leven 
en staan zeker voor de realiteiten die niets met 
een impliciete ideologie te maken hebben. Ik leef 
in een kapitalistisch systeem, ik was in een ver 
verleden pro-maoist en ik zag de Sovjet-Unie uit 
elkaar vallen! Dus veel bedenkingen in één zin 
over ideologie! Zoals jij het per mail omschrijft 
visualiseer ik via een subjectieve manier (mijn 
ideeën op basis van vaststellingen uit persoonlijke 
en collectieve archieven) een eigen gedachtegang 
(stripverhaal, zalen van een museumcollectie, 
feuilleton, hoofdstukken uit een boek). Deze zijn 
niet hermetisch of te persoonlijk door het feit 
dat ik probeer het collectieve te gebruiken. Alle 
beelden moeten een soort stilstand van gedachten 
teweegbrengen en tot nadenken stemmen. De 
tekeningen verhouden zich dan ook als planeten 
tegenover elkaar. De interpretatie is het geheel 
en niet de individuele tekening (planeet). Zo 
kan je de ecogedachte ook zien; het is een 

Darwinistisch geheel! Ik focus voornamelijk op 
architectuur vanwege de macht en omdat het 
woordje “Modern”, “Modernisme” als progressief 
wordt gebruikt. Toch als progressieve hint kan 
ik niet nalaten te zeggen dat deze begrippen 
anti-historistisch zijn! Architectuur symboliseert 
macht en machtsverhoudingen. De ruimte, in zijn 
brede vorm bepaalt de levensvoorwaarden van een 
mens en zijn milieu. De laatste 100 jaar zijn op 
sociologisch, ecologisch gebied van cruciaal belang 
geweest en ook in deze periode leefde ik Luk 
Berghe en onderzocht ‘hij’ zijn omgeving.

‘MARX IS A BUILDING’ is als oneliner deel van 
de “Utopia Collection”. Het zijn kamers, het zijn 
verschillende verhalen, het bestrijkt een never-
ending story. Dubbel en vreemd als je bedenkt dat 
Karl Marx meestal wordt gezien als een restwaarde 
en symbool van de voorbije Marxistische regimes 
en meestal in een gebouw, een ruimte wordt 
getaxeerd. Karl Marx wordt altijd genoemd bij 
de distopische gedachte namelijk een concept uit 
het verleden wat niet goed verliep, de Culturele 
Revolutie, Sovjet concept ... Ik probeer Karl Marx 
als werkwoord te zien en niet iets dat gedoemd 
is te mislukken. De mausolea, rode pleinen en 
de communistische paleizen zijn gebouwen 
die daarop wijzen. Macht bouwde zich in het 
verleden op in gebouwen. Stijlvormen kunnen 
daaraan worden verbonden of zijn deel van deze 
machtsvormen. Modernisme is betrokken partij in 
dit alles. Gebouwen zijn dus meer dan louter goede 
ruimten maar zijn heel belangrijk en onderdeel 
van hoe een ideologie functioneert. Kapitalisme, 
communisme en elke ideologie valt binnen deze 
denkwijze. Ik wil dit blootleggen en samen met 
mijn publiek naar andere oplossingen zoeken, geen 
concrete maar eerder tot nadenken stemmen om 
als deel, als kunstenaar opgenomen te worden in 
een groter geheel.... Laten we dus Marx in zijn 
oorspronkelijke, filosofische, wetenschappelijke, 
benadering met zijn ‘Communistisch Manifest’, ‘ 
Das Kapital’, de Brusselse periode samen met zijn 
vrouw - onderzoeken en samen een nieuw gebouw 
(ruimte) creëren. 
TE ONDERZOEKEN WAARD; kunstenaars, 
architecten, denkers, filosofen en wetenschappers 
moeten terug de basis, fundamenten, vormen van 
een ‘Utopisch’ gegeven. Het is een werkwoord 
BUILDING=ARCHITECTURE.”



MICHIEL DE CLEENE

Fotograaf Michiel De Cleene (1988) is geen 
onbekende in Cc Strombeek. In 2011 stelde 
hij een seizoen lang tentoon in het kader van 
het Foto-jaarproject waarin elk jaar een jonge 
fotograaf wordt uitgenodigd voor een presentatie 
van zijn/haar werk. Voor de vierde etappe van 
zijn project View Point—Point of View, een 
project dat handelde over historische grenzen, 
focuste hij op het toeristische landschap waarbij 
hij vooral keek welke rol fotografie speelt in 
onze waarneming van dat landschap en de 
valorisering ervan.
Deze reeks, waaruit Michiel De Cleene hier nu 
opnieuw één foto in een zelfgebouwde lichtbak 
toont, vertrok van de vaststelling dat toeristische 
uitkijkpunten een meervoudige ingreep in het 
landschap impliceren. Die constructies zijn 
niet alleen architecturale interventies, en tasten 
dus het natuurlijke landschap aan, maar ze 
conditioneren ook de blik op en de ervaring van 
het landschap. Deze reeks is ontstaan vanuit de 
vaststelling dat de (documentaire landschap)
fotografie gebruik maakt van dezelfde principes 
van sturing als eigen is aan het soort van 
bewegwijzering en uitkijkpunten dat de toerist 
moet geruststellen door de schier eindeloze 
mogelijkheden te herleiden tot één superieur 
standpunt. Het is precies door het bestaan 
van uitkijkpunten, postkaarten, reisgidsen, 
souvenirs... dat een plaats een toeristische 
trekpleister wordt, dat een landschap als 
landschap herkend wordt. Het wordt pas als 
authentiek ervaren, wanneer er, paradoxaal 
genoeg, een postkaart, uitkijkpunt of gids van 
bestaat die zegt dat het authentiek is. Niet het 
landschap gaat vooraf aan het uitkijkpunt, maar 
het uitkijkpunt gaat vooraf aan het landschap. 
“(...)  anything that is remarked (...) is potentially 
an attraction. It simply awaits one person to 
take the trouble to point it out to another 
as something noteworthy, as worth seeing.”  
(MacCannell, 1976).

De verstoring van die “luie” blik was het 
onderwerp van de fotoreeks die Michiel De 
Cleene maakte tussen 2011 en 2015 en die nu 
gebundeld werd in de publicatie -scope — een 
term die verwijst naar het Engelse begrip dat 

in vele gevallen wordt gebruikt als suffix voor 
instrumenten die het kijken ondersteunen. 
In plaats van dezelfde plaats in te nemen die 
ons wordt opgedrongen, werden de beelden 
in deze reeks gemaakt vanuit het landschap 
met de blik op het uitkijkpunt. Die manier 
van capteren is tegengesteld aan die van de 
klassieke toeristenfoto, die panoramische 
punten opzoekt die de belofte in zich dragen 
dat ze het landschap op de best mogelijke 
manier laten zien. In plaats daarvan is de kijker 
verantwoordelijk voor de vormgeving van het 
landschap vanuit eigen referentiekaders. Hij staat 
als het ware oog in oog met de toerist die hem 
(wantrouwig) aankijkt.

In het verlengde hiervan maakte Michiel De 
Cleene speciaal voor deze tentoonstelling in 
samenwerking met architect Stijn De Pauw een 
uitkijkpunt voor het dak van Cultuurcentrum 
Strombeek. Die ingreep verankert en valoriseert 
het uitzicht over Strombeek, Brussel en 
de Brusselse rand. De Cleene en De Pauw 
presenteren hun ontwerp voor een uitkijkpunt 
in de vorm van een maquette op schaal 1:1 
veelbetekenend in de ondergrondse Studio S.

LUC DELEU

Luc Deleu (1944) is een kunstenaar die in het 
zog van iemand zoals Panamarenko (kunst en 
wetenschap) op twee sporen werkt en denkt 
(kunst en architectuur). Hij is en blijft één van 
de meest inventieve en kritische architecten in 
Europa en ageert ter fixatie van zijn vrijheid van 
mening en handelen in de zone die hem dat het 
meeste waarborgt, met name de context van de 
kunstwereld. In dit korte bestek beperken wij ons 
tot een aantal summiere feiten in zijn “loopbaan”.

Vanaf 1970 werkt hij met het door hem 
opgerichte T.O.P. Office dat staat voor “Turning 
on Planning”. Dat zegt meteen al heel veel over 
zijn dwarse manier van handelen ingegeven door 
vrijheid en een grote bekommernis voor het 
organiseren van het globale overleven van onze 
méér en méér overbevolkte wereld. Zijn projecten 
stuiten veelal op de grenzen van het mogelijke 



maar in de als onmogelijk gepresenteerde 
projecten huist net die speelse en rebelse geest 
van Luc Deleu én zijn bureau waarbij oplossingen 
voor immense problemen van huisvesting en 
mobiliteit worden aangegeven vanuit een “eco-
centrische vorm van urbanisme”.

Zijn kritische, uit alle benauwende hokjes 
evacuerende denken is misschien het best te 
omschrijven als macro-utopisch. De lege en op 
slinks geldgewin geënte, modale architectuur 
en urbanisatie tackelde hij meermaals via de 
omweg van de kunst door bijvoorbeeld hier en 
daar “De laatste steen van België” te leggen of bij 
onze partner S.M.A.K. in Gent die veelzeggende 
betonnen steen als een gemusealiseerd signaal te 
laten monteren in de front-wall aan de balie van 
het museum.

Hij doorkruiste niet zelden de (vriendjes)
politiek van het verkavelen en liet zich letterlijk 
“vervoeren” door de onzichtbare wereldhandel 
via gestandaardiseerde containertransporten 
op zeeën en oceanen. Memorabel blijven de 
containerprojecten/monumenten; containers die 
hij soms heel vervaarlijk aan elkaar monteert 
tot absurde monumenten waarbij de containers 
niet veel meer betekenen dan uit hun voegen 
getreden lego-blokjes. Bij Annie Gentils, o.a. in 
haar voormalige, belangrijke ruimte Montevideo 
in Antwerpen, maakte Luc Deleu heel wat 
grote installaties met die containers (ook met 
glascontainers) waarin schaal en perspectief 
“de orde” verstoorden en de blik zich kon 
concentreren op objecten die ons geruisloos 
omringen en van (publiek) nut zijn.
Groots zijn de varende ontwerpen 
voor universiteiten of bijvoorbeeld de 
brugoverspanning bedacht over de Brusselse 
metropool bij de tracéplannen van de Hoge 
Snelheid Trein (HST) .

Luc Deleu houdt het steevast simpel, groots 
en ambitieus. Het gaat hierbij allemaal niet 
om zijn persoonlijke handtekening, maar om 
de diepe wens om mee te werken en te denken 
aan oplossingen los van lucratieve belangen 
zoals die van gehaaide projectontwikkelaars en 
dito banken in hun vaarwater. Een hoogtepunt 
in zijn als een sneeuwbal verder rollende 

carrière is wellicht het visueel denken via de 
mega-maquettes rond Vipcity. Aangepastheid 
en onaangepastheid kruisen hier in een 
utopisch model door elkaar en kregen als idee 
vorm in meesterlijke maquettes die écht als 
“denkmodellen” in de wereld staan en die 
wachten op maatschappelijke durf, visie en moed 
om de immense problemen van de overdrukke 
globaal geworden wereld “anders” en kordaat aan 
te pakken.
Luc Deleu verbeeldt de verbeelding; zijn denken 
wordt visueel en bij gevolg deelachtig en “een” 
basis voor tegensprekelijk debat en discours.

Het werk Ready-made housing architecture 
(1987) is letterlijk en figuurlijk een fantastisch 
kunstwerk in de vorm van een maquette van 
een doorsnee Vlaamse verkaveling met huizen 
getekend door de bouwheren, die Luc Deleu 
als beëdigd architect mits kleine aanpassingen 
wettelijk in orde stelde. Op die manier hekelde 
hij de onvrijheid van de droom van elke mens 
om zelf een “nest” te kunnen bedenken en te 
(laten) bouwen. In 1978 bepleitte Luc Deleu al 
de afschaffing van de Orde van de Architecten 
en het spreekt vanzelf dat die Orde maar al te 
graag Luc Deleu beschuldigde van het schenden 
van deontologische voorschriften van het 
architectenberoep door “naamverlening”.

Deze “vrije” huisjes werden in dit 
indrukwekkende werk “kunst” en laten via een 
aanlokkelijke en zelfs “kind-vriendelijke” vorm 
zien dat kunst niet de wereld kan veranderen 
maar op zijn minst kan aansturen op andere 
ideeën over onze verstarde zienswijzen op de 
wereld en haar dingen.
Het levenswerk van Luc Deleu is daarvan één 
groot(s) sprankelend bewijs dat mogelijkheden 
kunnen en afhangen van de mens zelf.



JIMMIE DURHAM

De Amerikaanse kunstenaar Jimmie Durham 
(1940) is tegelijk een activist, poëet en 
beeldenmaker wiens werk is doordrongen van 
fundamenteel cultuurkritische bedenkingen 
uitgaande van zijn Amerikaans-Indiaanse roots. 
Zijn verhuis in 1994 naar Europa maakt van 
zijn veelgelaagd oeuvre een globale bespiegeling 
over afkomst, identiteit, culturele verschillen 
en dito conflicten gezien en bezien vanuit een 
“reëel” economisch standpunt. Hij vermengt in 
zijn artistieke productie het rituele met activisme 
en weet via vinnige tekstproductie de vinger te 
leggen op de werkelijke drijfveren van “onze” 
existentie die al naargelang de plaats in de wereld 
opmerkelijke “verschillen “ oplevert. 
Jimmie Durham is geen onbekende in Cc 
Strombeek; wij toonden al eerder een selectie 
video’s, een kunstenaarsvlag, een prentkaart en 
een poster (Humanity is not a completed project) 
en onze partner S.M.A.K. bezit via Jan Hoet een 
aantal belangrijke werken. In de context van Art 
Eco: Architecture is een editie (uitgegeven door 
de Vrienden van het S.M.A.K.) “Language is a 
tool for communication like a city or a brain” een 
mooie hint naar de nieuwe tekstuele interventie 
die Jimmie Durham nu (speciaal) voor de muren 
van Cc Strombeek bedacht.

ARCHITECTURE
IS
SOCIETY
IS 
ECOLOGY

Het is een tekstwerk dat perfect in het verlengde 
van zijn oeuvre ligt om via schaarse woorden een 
breder denken op gang te brengen. Het is een 
kunstwerk geworden dat zich perfect verhoudt tot 
de bijdrage van de dwarse aanwezige architecten 
op deze tentoonstelling. 
Jimmie Durham wordt artistiek bewogen door “de 
windstreken” en is met zijn kunst altijd “on the 
move” ... met werk dat het creatief denken aanport 
en op een meer dan inzichtelijke manier “globaal” 
en prikkelend gedachten en acties verbeeldt.

YONA FRIEDMAN

Yona Friedman is ongetwijfeld één van de meest 
invloedrijke denkers van de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Zijn ongebreidelde ideeën 
omtrent architectuur en stadsontwikkeling staan 
in het teken van een zoektocht naar een andere 
definitie van architectuur, beter afgestemd 
op de naoorlogse, steeds complexer wordende 
wereld. Zijn meer dan 12.000 (!) documenten 
tellende archief werd vorig jaar gebundeld in een 
verkoopseditie door het Franse kunstcentrum/
editiehuis CNEAI. 

Yona Friedman werd in 1923 in Boedapest 
geboren.  Zijn jonge lot is hetzelfde als dat 
van vele andere Europese joden. Op zijn 
eenentwintigste ziet hij zich genoodzaakt om 
via Roemenië zijn thuisland te ontvluchten. 
Hij belandt in Israël en werkt na zijn 
ingenieursstudies aan de Universiteit van 
Haifa een tijdlang in de bouw. In 1957 vestigt 
hij zich in Parijs waar hij het jaar erop met 
een aantal gelijkgezinden de informele groep 
GEAM (Groupe d’Etudes d’Architecture 
Mobile) opricht. Deze groep denkt na over 
een architectuur die aanpasbaar is aan de 
veranderingen in het moderne leven en pleit voor 
de reductie van de rol van planning in functie 
van een groter initiatief van de gebruiker. Hun 
“programma” wordt datzelfde jaar vastgelegd 
in het door Friedman samengestelde Manifeste 
d’Architecture Mobile.
In 1958 verwerft Friedman internationale 
aandacht met zijn ideeën voor de Ville Spatiale 
waarin hij pleit voor een architectuur gebaseerd 
op flexibele dragers die kunnen worden 
samengesteld en ontkoppeld al naargelang de 
noden en wensen van de bewoners (ideeën die 
hij trouwens al twee jaar eerder ontwikkelde 
naar aanleiding van het 10de CIAM congres in 
Dubrovnik). 

Vanuit een diep humane filosofie heeft Friedman 
altijd getracht om mensen te voorzien van 
instrumenten en kennis om actief gestalte 
te geven aan hun eigen leven en dat van de 
gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Die 
gedachte trekt hij door wanneer UNESCO hem 
in de jaren zeventig vraagt om enkele manuals 



(handleidingen) te ontwikkelen die de inwoners 
van de sloppenwijken in India toonden hoe ze 
huizen kunnen bouwen op een eenvoudige en 
effectieve manier. Hiervoor maakt Friedman 
gebruik van scripts waarin technische informatie 
wordt omgezet in eenvoudige striptekeningen  
- een systeem dat Friedman reeds in de jaren 
zestig ontwikkelde in samenwerking met zijn 
echtgenote, de filmmaakster Denise Charvein. 
Die manuals informeerden niet alleen over 
hoe te bouwen, hoe zich te organiseren, hoe 
te beslissen, maar ze legden op een eenvoudig 
begrijpelijke manier ook mechanismen in 
menselijk gedrag, sociale organisatie, economie 
enz. uit. Door distributie via Indiase organisaties 
en gouvernementele instellingen bereikten 
zijn ideeën tienduizenden non-professionals 
en ongeschoolden, hetgeen hen in staat moest 
stellen om geïnformeerde keuzes te maken. 
CNEAI bracht eerder al een volledig archief van 
meer dan 150 manuals uit in drie volumes.
Voor deze tentoonstelling stuurde Friedman ons 
twee slide shows en vier manuals die door onze 
creatieve kleuters en het vrije atelier voor mensen 
met een lichte of matige mentale beperking Art 
Nivo, alsook via beeldhouwer Peter Rogiers de 
studenten beeldhouwkunst van de Gemeentelijke 
Academie van Waasmunster en KASK-studenten 
Loes en Lore Tyrions, én de technische chef van 
het Cultuurcentrum Wim Maes werden omgezet 
in maquettes van een uiteenlopende schaal.

JOSEPH GRIMA & SPACE CAVIAR/
SIMONE C. NIQUILLE

De Britse architect Joseph Grima en zijn 
internationale bureau Space Caviar trokken 
het artistieke luik van de biënnale “Interieur 
2014” in Kortrijk naar zich toe. In het hol van 
de leeuw durfde hij het aan om gefundeerd te 
argumenteren dat “The home does not exist”. 
Met een resem onconventionele ingrepen in de 
Kortrijkse expo-hallen, een interventie in een 
te slopen school in het hart van Kortrijk en 
vuistdikke boeken wist hij een discours op gang 
te brengen dat – ten onrechte - niet meteen werd 
opgevangen.

Een van de vele tot nadenken stemmende 
uitspraken:

“De afgelopen decennia hebben architecten 
zich meer en meer overgegeven aan 
vastgoedmakelaars. Ze zijn bezorgder over het 
geld dan over de waarden van het wonen. Ze 
zijn de diepere, menselijke betekenis van een 
woning vergeten en bouwen voor investeerders. 
Niet dat architecten deze problematiek kunnen 
oplossen. Het systeem moet herdacht worden. 
Maar het wordt wél tijd dat ze zich van deze 
situatie bewust zijn. Architecten zijn al te 
zeer met hun ego bezig. Ze zijn in de ban van 
zichzelf en van de hele persoonsverheerlijking die 
rond hen hangt. Kijk naar de trofee-architecten: 
ze zetten een opvallend pand neer dat, onder 
de vlag van hun naam en hun kantoor, de hele 
wereld rond gaat. Of ze vliegen naar Dubai 
om daar dure projecten neer te poten. Waarom 
bouwen ze, voor wie? Dat is de discussie die we 
opentrekken”.

Voor Art Eco: Archictecture stuurde Joseph 
Grima ons de korte video op Fortress of 
Solitude - een titel verwijzend naar het huis van 
Superman!
De film die doorgaat als een essay-film, 
onderzoekt de technologie die het wonen 
“slimmer” maakt. Via internet en andere 
netwerken wordt het wonen “automatischer”. 
Veel van deze technologieën werden reeds eerder 
beproefd via of dankzij militaire research. Is 
ons luxueuzer wordend huiselijk functioneren 
gebaseerd op het “militariseren” van het 
huiselijke? Is ons huis een “datamachine” 
geworden waardoor ook de externe controle over 
onze (knusse) huiselijkheid een feit is geworden? 
Deze korte film gaat het over de manier waarop 
het MIC (Militair Industrieel Complex) zich 
“ongezien” nestelt in ons van geen verder gevaar 
bewuste, gewone leven... thuis.
Joseph Grima weet de efficiënte, ecologische 
manier van wonen te doorprikken als een 
voortgezet project van niet louter en alleen de 
staat die op ons toeziet, maar ook en vooral 
de data- en internetbedrijven die de gegevens 
verzamelen/gebruiken om op een massale schaal 
ons gedrag en ons leven te sturen.



TADASHI KAWAMATA

De Japanse kunstenaar Kawamata (1953) 
pendelt en leeft tussen Tokio en Parijs en viel 
onlangs met zijn werk nog heel sterk op met 
een naar een favella-neigende ingreep in de 
waterkom naast het treinstation Dampoort in 
Gent naar aanleiding van de stadsexpo TRACK 
(2012).

Kawamata is geen onbekende in ons land; al 
heel vroeg in 1989 nodigde Cathy de Zegher 
(momenteel directeur van het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent) hem uit om een 
ingrijpende interventie te realiseren rond en 
tegen het Begijnhof in Kortrijk. Het was en 
werd een geweldige en zelfs betreedbare houten 
installatie die zich tijdelijk “aaide” tegen de 
historische context. Toen al was het duidelijk 
dat Kawamata tal van fundamentele items 
poneerde omtrent de drang naar het bouwen en 
omtrent de historische “blijvendheid” van de 
architectuur. De tijdelijkheid van het bouwen is 
wellicht zijn metafoor voor het “vloeibare” in het 
leven.

In 2000 was hij op uitnodiging van wijlen 
directeur Menno Meewis ook te gast in 
het openluchtmuseum Middelheim in 
Antwerpen waar hij meteen een (weliswaar) 
tijdelijke oplossing vond voor de gevaarlijke 
verkeerssituatie ontstaan bij de tweedeling tussen 
oud en nieuw Middelheim. Hij construeerde 
daar over de straat een houten loopbrug op een 
stevige basis van stellingen.

In 2010 werd Kawamata uitgenodigd in Centre 
Pompidou in Parijs om in eerste instantie 
workshops voor kinderen te organiseren met 
boomhutten, dé tijdelijke “kleine jongens en 
meisjesvriendelijke” bouwsels die hij al eerder 
overal ter wereld had gebouwd.  Het project 
deinde uit en via het fiat van architect Renzo 
Piano kon Kawamata toen zes boomhutten 
bouwen tegen de futuro-complexe gevels van 
het Centre Pompidou. De boomhutten werden 
opgetrokken in hout en karton en waren 
vanzelfsprekend niet toegankelijk voor het 
publiek. Wat was dàt een statement dat geen 
theoretische uitleg behoefde (!); de techno-

architectuur van de Parijse kunsttempel versus 
de ontwapenende “do it yourself” bricolage-
architectuur van Kawamata.  De boomhutten 
waren als strelende “nesten” die zich als 
“vrije” virussen vasthaakten aan de kleurrijke, 
dragende buizen van het kunstcentrum in Parijs. 
Kawamata formuleerde hiermee een krachtig 
statement dat laveerde tussen architectuur en 
installatiekunst. In het efemere huist de kracht 
van zijn artistiek handelen en alleen maquettes 
en foto’s blijven achter als “souvenirs” van zijn 
artistieke handelen ter plekke.

Op Art Eco: Architecture tonen wij een 
maquette en een foto die herinneren aan zijn 
fantastische interventie in Parijs. Zijn werk zit 
conceptueel tussen dat van Yona Friedman en 
Luc Deleu in. Kawamata maakt kunst (?) of 
liever in elkaar getimmerde interventies die een 
in se ecologische blik werpen op het bouwen. 
Het bouwen als een droom – een droom die niet 
voor altijd is en blijft maar kan veranderen in 
een andere droom... of in een nachtmerrie. Niet 
voor niks proclameert Kawamata dat de context 
van zijn werk de essentie uitmaakt van de manier 
waarop zijn werk “verschijnt” om - op enkele 
uitzonderingen na - opnieuw te verdwijnen. Is 
dit ook niet typisch Japans (?) zoals ook het op 
het onvatbare begrip tijd deinende werk van de 
onlangs overleden “time-artist” On Kawara? …

LUCIEN KROLL

Lucien Kroll is een kwieke tachtiger die met 
fonkelende ogen, brio, intelligentie en panache 
tot op vandaag nog steeds de traditionele 
architectuur in het vizier neemt en met graagte 
in de pen kruipt om te poneren waarop het staat. 
Wij zijn trots dat Lucien Kroll speciaal voor deze 
tentoonstelling nieuwe inzichtelijke teksten ter 
beschikking stelde die sowieso aanleiding geven 
tot polemiek.

Lucien Kroll (1927) is een inmiddels zeer 
gewaardeerde, Belgische architect. Hij studeerde 
aan La Cambre en vervolmaakte zich in 
stedenbouw en industriële archeologie. Hij 
is één van de voornaamste architecten van 
de universitaire campus, met ziekenhuis in 



Sint-Lambrechts-Woluwe, die afhangt van de 
Franstalige Katholieke Universiteit Leuven, 
(Louvain-la-Neuve). Ook tekende hij voor 
het aanpalende metrostation Alma. Lucien 
Kroll inspireerde zich onder meer op het werk 
van de Oostenrijkse architect Friedensreich 
Hundertwasser. Hij oogstte vooral succes met 
het pionierswerk dat hij verrichte voor duurzaam 
‘ecologische’ bouwen. Kroll en zijn medewerkers 
zijn geassocieerd onder de naam Atelier 
d’urbanisme, d’architecture et d’informatique 
sprl Lucien Kroll. Zijn echtgenote is al 
decennialang specialiste in het “vredevol” 
samenbrengen van planten.
In Art Eco: Architecture presenteren wij een 
aantal teksten en een aantal foto’s van zijn 
befaamde realisatie in Woluwe en ontwerpen 
in het buitenland. Daarin spreekt de ultieme 
vrijheid en het verlangen om elke vorm van 
opgelegde orde in de architectuur af te wijzen. 
De stem van Lucien Kroll functioneert hier als 
een (taai) been in een hoenderhok.

Uit een tekst van Lucien Kroll toch nog even dit:

“De architectuur heeft haar ecologie in de 
steek gelaten: haar verstandhouding met de 
context, de bewoner, de toekomst, het verleden, 
het poëtische, de emotie, een menselijke 
wereldeconomie, etc. Er bleef enkel nog schrale 
techniek over die ze verafgoodde in haar ijzige 
verschijningsvorm...
De opeenstapeling van ‘vervreemde’ intelligentie 
van de architectuur uit de glorierijke decennia na 
de oorlog bezat geen menselijkheid; momenteel 
worden ze per tienduizenden gesloopt...”.

Een droom
Architectuur, stadsplanning, de studie van de 
vormelijke elementen van woonwijken, het 
stedelijk landschap, onze wijze van wonen en 
samenwonen: al deze domeinen zijn helaas in 
de greep geraakt van commercie en industrie 
– alles is verworden tot een machine, alles is 
handelswaar...
Neem nu de primaire stedelijke 
“werkelijkheden”: de straat en het plein. Beide 
zijn mythische elementen die dienen voor 
onderlinge communicatie tussen mensen; nooit 
zijn het louter instrumenten voor het verkeer 

van goederen of anonieme individuen. De 
straat is geen weg, geen verkeersader, maar een 
gemeenschappelijke ruimte!
Wegen en autowegen zijn niets anders dan 
nutsleidingen met slechts één functie: ze 
brengen koud of warm water naar vooraf 
vastgelegde bestemmingen. Tussen dat 
vertrekpunt en eindpunt is er geen enkele band 
met het landschap – wegen en autowegen 
zijn beide autistisch, ongecompliceerd. De 
stedenbouwkundigen zijn loodgieters geworden 
en ontwerpers van “rekken voor handelswaar”... 
Vroeger hielden ze zich uiteraard bezig met 
uitgebreide huishoudens. Die waren telkens weer 
anders en elke woning was dus anders. Het ging 
nooit om inerte objecten.
Ondertussen zijn echter de industriële middelen 
om dingen te beheren en maken polyvalent 
geworden: in de digitale wereld kost het 
publiceren van honderd verschillende teksten 
evenveel als het publiceren van honderd 
identieke teksten...
Ik stel me voor dat architecten plots een vreemde 
klik gewaarworden en een andere koers gaan 
varen: in plaats van het aantal mogelijke 
modellen steeds meer te reduceren, creëren ze 
er steeds meer. Dat resulteert in een “gelukkige 
complexiteit” en die is de basis van ecologie.
Maar ik droom... 
LK.

SOL LEWITTT

Sol LeWitt (1928-2007) was in de jaren 
zestig niet alleen de theoretische vader van 
de conceptuele kunst, hij was een kunstenaar 
die zich het statuut van het kunstwerk, de 
kunstenaar aantrok én de gevolgen van de 
kunstmarkt loepzuiver onder het vergrootglas 
hield.

Conceptuele kunst is ecologisch avant-la-lettre 
omdat het uitvoeren van het kunstwerk an 
sich niet de eerste en laatste reden was van het 
kunstenaarsbestaan. De uitvoering kon en 
mocht en was veelal in handen van assistenten of 
van diegenen die door de kunstenaar zelf werden 
aangeduid.



Sol LeWitt is een radicaal kunstenaar die ook het 
esthetische en ‘schone’ aspect in zijn artistieke 
productie niet uit de weg ging. Nog vers in het 
geheugen liggen de magnifieke tentoonstellingen 
van zijn immense wandschilderingen in het 
Centre Pompidou van Metz en in Museum 
M in Leuven. De vibrerende kleuren tegen de 
dure witte muren van de nieuwe musea leken 
de witte architectuur wel te laten verdampen 
in schoonheid (pal) op de kruising van de 
coördinaten wiskunde en kleur.

In de context van Art Eco: Architecture tonen 
wij een werk van Sol LeWitt uit het midden 
van de jaren zeventig; een minder gekend werk 
dat hier op de expo betekenis genereert tussen 
al het andere werk en denken van architecten 
en kunstenaars. Het kunstwerk dat hier tegen 
de muur prijkt komt uit de reeks die Sol Lewitt 
uitvoerde tussen 1976 en 1979, de zogenaamde 
Tearing, Cutting and Folding; Early Map 
Works. Ze staan ook bekend als de “100 dollar 
tekeningen “ en zijn in al hun aspecten radicaal 
te noemen. Ze zijn gebaseerd op toeristische 
kaarten van onder andere New York, Londen, 
Chicago en in ons geval Amsterdam. De 
tekeningen bestaan uit anonieme uitsnijdingen 
in de toeristische kaarten en hebben te maken 
met hoe Sol LeWitt de stad beleefde via zijn 
interesses in bijvoorbeeld het bezoeken van 
musea en/of het kennen van vrienden in 
die respectievelijke steden. Hij maakte dus 
(letterlijk) verbindingen op basis van zijn 
persoonlijke en emotionele gebruik van de 
stad. Er is dus niks formeel “persoonlijks” aan 
dit kunstwerk – iedereen kan op basis van de 
aangegeven plaatscoördinaten van de kunstenaar 
die ruimte uit de toeristische kaart wegsnijden.

Bijgevolg verleent Sol LeWitt met dit werk een 
andere, anonieme en toch persoonlijke lezing 
van de stad en beschouwt hij de stad als een 
“stage”, als een podium van interacties. Sol 
LeWitt beperkt het “artistieke” hier tot een 
uitsnede van een persoonlijk aanvoelen van hoe 
hij de stad zelf beleefde. Daarenboven geeft hij 
in de titel zelf alle praktische informatie die een 
mens nodig heeft om het “minimale” maar ver-
rijkende kunstwerk te “vatten” en te ... traceren.

MAP OF AMSTERDAM

WITH THE AREA BETWEEN
THE RIJKSMUSEUM
REMBRANDTPLEIN
OOSTERSPOORPLEIN
AND MARTIN LUTHER
KING PARK REMOVED

R649 SOL LEWITT
SEPTEMBER 3 , 1976

OMA

Rem Koolhaas (1944) wordt wereldwijd 
beschouwd als één van de meest baanbrekende 
architecten van de 20ste (en 21ste) eeuw. 
Koolhaas’ intensief kritische denken over 
architectuur en stedenbouw heeft een sterke 
sociale grondslag en valt samen met de vraag hoe 
we ons als samenleving moeten organiseren. 
In 1975 richtte hij samen met  Elia and Zoe 
Zenghelis and Madelon Vriesendorp OMA, 
the Office for Metropolitan Architecture, op. 
Als “global office” denkt OMA mee over de 
problemen die de wereld en haar overleven 
bedreigen, zoals wat met energie en mobiliteit in 
een steeds dichter bevolkte globale wereld. OMA 
is een toonaangevend bureau op het vlak van 
architectuur, urbanisatie en culturele analyse. 
Het heeft kantoren in Rotterdam, New York, 
Beijing, Hong Kong en Doha. 

De tegenpool van OMA is AMO, een 
onderzoeksbureau gevestigd in Rotterdam. 
Terwijl OMA gewijd is aan de realisatie van 
gebouwen en masterplannen werelwijd, opereert 
AMO in de domeinen die buiten de klassieke 
grenzen van architectuur vallen, zoals media, 
politiek, sociologie, vernieuwbare energie, 
technologie, mode, tentoonstellingen, publicaties 
... De capaciteiten van hun onderzoek bleek 
recent nog op de veertiende architectuurbiënnale 
in Venetië waarvoor Koolhaas als curator een 
soort visuele encyclopedie samenstelde over 
de fundamenten van de architectuur én bij de 
deelnemende nationale paviljoens een kritische 
reflectie uitlokte over hoe de lokale architectuur 



tussen 1914 en vandaag vaak verdwenen is ten 
gunste van een enkele globale moderne taal en 
een enkel stijlrepertoire.
Voor deze tentoonstelling stelde OMA twee 
films ter beschikking die zij ontwikkelden 
voor het Europese project Roadmap 2050: 
een Praktische Gids voor een Welvarend, 
Koolstofarm Europa in opdracht van de 
European Climate Foundation. 
In oktober 2009 verbonden Europese leiders 
zich voor een reductie van de CO2 uitstoot met 
80 tot 95 procent tegen 2050. Roadmap 2050 
was een opdracht om te bepalen hoe er op een 
efficiënte manier aan die doelstellingen kan 
worden tegemoetgekomen. Een volledig rapport 
verscheen in april 2010 en omvat uitgebreide 
technische, economische en bestuursanalyses 
uitgevoerd door vijf leidende consultancy 
bureaus: het Imperial College London, KEMA, 
McKinsey & Company, Oxford Economics and 
OMA.
AMO ontwikkelde een visie voor een Europees 
koolstofvrij energienet tegen 2050. Een 
technische en economische analyse van de 
basisthese van het rapport, namelijk waarom een 
koolstofvrije energiesector nodig is om aan deze 
verbintenissen tegemoet te komen, illustreert 
de haalbaarheid van die doelstelling tegen 2050 
rekening houdend met de huidige technologieën.

AMO droeg verder aan dit onderzoek bij 
door de productie van een grafisch verhaal 
over de geografische, politieke en culturele 
implicaties van een koolstofvrije energiesector. 
Het grafische verhaal toont hoe Europa via 
de volledige integratie en synchronisatie van 
energie en infrastructuur maximaal voordeel 
kan halen uit zijn geografische diversiteit. Als de 
Roadmap gevolgd wordt, dan zal de simultane 
aanwezigheid van verschillende vernieuwbare 
energiebronnen binnen de EU tegen 2050 een 
complementair systeem van energievoorziening 
creëren dat de energie garandeert voor 
toekomstige generaties.

DENNIS OPPENHEIM

Een stroming die tot nu toe buiten beschouwing 
bleef maar eveneens ontsproot aan de tendens 
midden jaren ’60 om kunst te maken met 
natuurlijke, efemere elementen en rechtstreeks in 
het landschap te interveniëren als een vorm van 
institutionele kritiek, is de land art. 
Aangetrokken door de ideeën die hij aantrof in 
de teksten van tijdsgenoot Robert Smithson, 
die de beweging van een naam en een kritisch 
framework voorzag, zocht Dennis Oppenheim 
(1938-2011) eind jaren ’60 aansluiting bij deze 

Dennis Oppenheim, Compression-fern, 1974



informele groep. Hij ontwikkelde tientallen 
grootschalige projecten in de vorm van 
maquettes en tekeningen op papier waarvan 
slechts een dozijn zou worden uitgevoerd. Het 
grootste deel bleef ongerealiseerd. 

Deze vergankelijke werken worden op lange 
termijn gedefinieerd en bestendigd door 
uitgebreide documentatie van de sites, zakelijk 
gepresenteerd als data. Hier tonen we het 
iconische Directed Seeding-Cancelled Crop, een 
werk uit 1969. Dit driedelige werk brengt data 
samen van twee interventies die plaatsvonden 
naar aanleiding van de tentoonstelling Op Losse 
Schroeven in het Stedelijk Museum in 1969. Die 
interventies vonden plaats in het noordoosten 
van Nederland op het graanveld van Albert 
Waalkens, een boer die in de jaren zestig een 
galerie uitbouwde in zijn schuur in Finsterwolde. 
Directed Seeding is de eerste interventie waarbij 
de route van Finsterwolde (de locatie van het 
graanveld) naar de locatie van de opslagsilo 
(Nieuweschans) met behulp van een trekker en 
een zaaimachine op schaal 1:6 werd uitgezet op 
een veld van 154 x 267 m dat vervolgens werd 
bezaaid volgens deze lijn. De tweede interventie, 
Cancelled Crop, vond plaats in september toen 
op hetzelfde veld het graan in de vorm van 
een X (een doorhaling die de annulatie van de 
verdere verwerking van de oogst symboliseert) 
werd geoogst. Het graan werd daarna 
geïsoleerd in zijn ruwe staat en gestockeerd 
in de galerie zonder het verder te verwerken, 
zoals dat normaliter het geval geweest zou zijn. 
Oppenheim zal voor diezelfde tentoonstelling 
in 1969 trouwens ook de plattegrond van de 
hem toegewezen zaal in het Stedelijk Museum 
overzetten naar het landschap in New Jersey. 
Die (derde) interventie kan gesitueerd worden in 
de Gallery Transplant Series waarin Oppenheim 
van 1968 tot de vroege jaren zeventig de 
dimensies van een binnenruimte markeert op 
een afgelegen stuk land.

Uit de tekst van Lois Oppenheim:

“Dit project brengt verschillende media samen 
in een interactie in de eerste stadia van de 
verwerking. Planten en mijn eigen materiaal 
kweken is als graven naar mijn eigen pigment 

(om verf te maken) – ik kan de latere stadia 
van de verwerking een richting uitsturen die ik 
wil. In dit geval wordt het materiaal geplant en 
gekweekt met als enige doel het te onttrekken 
aan een productgericht systeem. Het graan 
onttrekken aan verdere verwerking (het maken 
van voedsel) is vergelijkbaar met het niet toelaten 
dat een ruw pigment een illusionistische kracht 
wordt op het doek. Het esthetische aspect schuilt 
in de grondstof, voor die gezuiverd wordt, en 
vermits het zuiveren niet noopt tot enige vorm 
van organisatie, wordt de bestemming van het 
materiaal gekweekt samen met zijn oorsprong.”
Naast het fotowerk en de maquettes verzamelden 
we een zestal films die onmiddellijk volgen op 
Oppenheims grootschalige land art projecten. 
In die films, veelal opnames van acties of 
performances, focust hij op een persoonlijke, 
intieme relatie met zijn eigen lichaam, 
waarschijnlijk als reactie op zijn eigen beperkte 
betrokkenheid bij de land art projecten die veelal 
werden uitgevoerd door technische medewerkers. 

CEDRIC PRICE

De Britse architect Cedric Price (1934-2003) 
is hier een weinig bekende architect en dat is 
niet ongewoon. Ook Cedric Price realiseerde 
maar heel weinig. Zijn werk geniet nu meer 
belangstelling via de omweg van de kunst, in het 
bijzonder via de teksten van en interviews met 
Hans-Ulrich Obrist.

Cedric Price was bezig met architectuur als 
een mobiel vehikel ter “invulling” van kennis-, 
kunst-, recreatie- en cultuurbehoeften in een 
transdisciplinair perspectief. Hij ging uit van 
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid 
en had een hekel aan de notie participatie. Een 
mooi voorbeeld hiervan is Prices verwijzing 
naar uitzendingen op radio en televisie waarin 
aan luisteraars/kijkers wordt gevraagd om te 
bellen met hun meningen. “Het is alsof alles 
wordt gelegitimeerd omdat het publiek kan 
participeren. En om die reden krijg je slecht 
theater, slechte films, slechte radio, slechte 
televisie...”.

Hij stond voor architectuur “on the move” - hij 



beschouwde ruimte als “iets” onzekers en mét 
potentieel. Hij zag zijn positie als architect als 
een leverancier van diensten teneinde “ruimte” te 
genereren.

Eén van de intellectuele en vooral inspirerende 
brandhaarden van de nieuwe tijd vormde/vormt 
de school Architectural Association (AA) in 
London. Een architectonische vrijplaats waar een 
internationale schare docenten en studenten een 
samenwerking en een voedingsbodem vonden 
voor een vernieuwende beweging. Een van de 
meest smaakmakende docenten was Cedric Price: 
‘In those days anything that you performed 
could be considered studying architecture, 
whether it was ballet or photography, as long 
as you enjoyed it and made your point, it was 
considered to be valid’.  De banale werkelijkheid 
werd met plezier en ironie bevochten. Wat vast 
zat moest bewegen, wat grijs was zou kleur 
krijgen, beklemming werd vrijheid, gehoorzame 
regelmaat werd vervangen door gelijktijdigheid. 
‘De wereld een dansfeest’. 

Cedric Price doceerde van 1958 tot 1964 aan 
de AA. Het was de glorietijd van de Smithons, 
Peter Cook, Archigram, Architectural Design 
(AD). Het eerste opzienbarende werk van 
Cedric Price werd Fun Palace, dat kan worden 
beschouwd als een prehistorisch manifest voor 
de techniek-estheten van de jaren ‘70 en ‘80. 
Zijn opdrachtgever was Joan Littlewood. Zij 

is de oprichtster van de Theatreworkshops, een 
activerend creatief ‘laboratorium van plezier’. Het 
was onderdeel van het Royal Theatre en werd 
door haar gezien als straatuniversiteit. 
Het Fun Palace zou dansvoorstellingen, 
symposia, filmonderwijs, theater, muziek en 
uitleenfaciliteiten mogelijk moeten maken. Het 
antwoord van Cedric Price zal de geschiedenis 
ingaan als een ultieme stap in de richting van 
een andere architectuur die wordt bepaald door 
de voorzieningen die beweging en verandering 
bij gebouwdelen teweeg brengen. Een stalen 
masterframe met loopbruggen, kranen, gieken en 
roterende platforms. Een onderkomen waarin de 
autoriteit geen rol meer speelt, noch in persoon, 
noch in programma, noch in procedure. “You 
could watch mud-wrestling while listening to 
Menuhin and having a sumptuous meal all at 
the same time”. Hier maakt hij duidelijk dat het 
er vooral om gaat de cultuur bij de massa af te 
leveren zoals een groothandel dat zou doen. Het 
Fun Palace werd nooit gerealiseerd. Misschien is 
dat maar goed ook, omdat de naakte uitvoering 
de boodschap alleen maar kan ontkrachten. Het 
Interaction Center (1971) en natuurlijk ook het 
Centre Pompidou van Rogers en Piano liggen 
in het verlengde van het Fun Palace maar hun 
realiteit vermindert de uitstraling die het Fun 
Palace als fantastische - niet gebouwde - attractie 
nog steeds biedt. (Prof. Jan Westra, faculteit 
Bouwkunde, Endhoven, 2011)

PAVILION OF SWITZERLAND AT THE 14TH INTERNATIONAL ARCHITECTURE EXHIBITION, “LUCIUS BURCKHARDT AND CEDRIC PRICE – A 
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Op de tentoonstelling Art Eco: Architecture 
presenteren wij een video-interview met 
Prof. Dr. Dirk De Meyer (UGent) die bij de 
tentoonstelling The Dynamics of Time over 
het werk van Cedric Price in Bureau Europa in 
Maastricht het werk en denken van Price in een 
verhelderende context plaatst.

ROTOR

Rotor is een relatief jong collectief architecten 
dat al heel wat belangstelling wegkaapte onder 
andere met een bureau in Brussel en hun 
participaties aan de Biënnale van Venetië en het 
Kunstenfestivaldesarts in Brussel. Rotor springt 
heel acuut om met de schaarste van middelen 
en de strategie om door middel van recyclage te 
komen tot nieuwe en dus andere architectuur.
Voor Art Eco: Architecture stuurden zij ons 
twaalf beelden op voor een monumentale foto-
installatie gebaseerd op de afbraak van het BNP-
Paribas Fortis gebouw in Brussel. Het recycleren 
van materialen en ze opnieuw in de kringloop 
van bouw en productie te piloteren is een uitweg 
die de verspilling radicaal en dus bij de wortels 
tegengaat.

Sinds 2012 is de website www.opalis.be 
operationeel. Hierop is nuttige informatie 
te vinden omtrent het hergebruik van 
bouwmaterialen. Dit digitaal platform wil de 
brug slaan tussen de bouwheren, architecten, 
aannemers en particulieren enerzijds en de 
handelaars in recuperatie bouwmaterialen 
anderzijds. 

Op een meer informele manier is het hergebruik 
van bouwmaterialen reeds zeer doeltreffend. 
Om vraag en aanbod ook op een ander 
niveau te verzoenen, richt Rotor zich tot de 
professionele handelaars. Deze handelaars hebben 
de meeste expertise om de herbruikbaarheid 
van een materiaal in te schatten, zij volgen de 
marktschommelingen en hebben een ruime 
kennis van de sector.
Een bezoeker van Opalis kan zoeken op 
materiaal (plankenvloeren, deuren, tegels, 
bakstenen, dakpannen, ramen, sanitair, enz.), 
per regio of per handelaar. Het bedrijf en de 
bijzonderheden van elke bezochte handelaar 
worden voorgesteld, aangevuld met de 
contactgegevens en geïllustreerd met foto’s van de 
plaats en de stock.

Rotor, Rotor Deconstruction



Waarom bouwmaterialen hergebruiken? 
Hoewel gedurende het grootste deel van de 
twintigste eeuw bouwafval gestort werd, 
ontwikkelden zich geleidelijk aan ook 
alternatieve oplossingen. Recyclage is vandaag 
de dag wijdverspreid, maar is desondanks 
een grote energievreter en verandert de 
materiaaleigenschappen. Materialen hergebruiken 
zonder zware aanpassingen is een doeltreffender 
en minder energievretende optie.

Bron van lokale materialen.

De gebouwen rondom ons zijn de bron van 
de toekomstige recuperatiematerialen. De 
import-export van deze materialen is beperkt 
en het herstel gebeurt voornamelijk in België. 
Hergebruik is een lokale economie.

Rotor werd opgericht in Brussel in 2005. De 
groep ontstond rond een gedeelde belangstelling 
voor materiaalstromen in de industrie en de 
bouw. Lange tijd had Rotor een dubbele werking: 
enerzijds hield de groep zich bezig met het 
bedenken en realiseren van ontwerpprojecten. 
Anderzijds namen ze door middel van 
publicaties, lezingen en tentoonstellingen 
kritische standpunten in over vormgeving, 
grondstoffen, afval en hergebruik. In het 
najaar 2014 startten zij, onder de naam Rotor 
Deconstruction, een nieuwe werking gericht op 
het ontmantelen en ter beschikking stellen van 
onderdelen afkomstig uit voor sloop bestemde 
moderne en hedendaagse gebouwen.
Rotor stelde tentoon in België, op het Duitse 
platteland, in Venetië, Milaan, Londen, Oslo 
en Copenhagen. Hun recentste boek, Behind 
the Green Door (2014), is een kritische 
beschouwing over de manier waarop de 
hedendaagse bouwindustrie de verzuchting naar 
duurzaamheid tracht tegemoet te komen.

Met dank aan: 

LOIS WEINBERGER

Van de Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger 
(1947) was reeds in het eerste deel van Art Eco 
werk te zien en ook in de volgende twee delen 
woekert zijn werk stevig verder. 
Weinberger omschrijft zijn praktijk als gericht 
tegen de esthetiek van het Pure en het Ware, 
tegen de wetten van de orde. Als reactie daarop 
focust hij op gebieden waar het leven zichzelf 
boven die orde verheft, in casu gemeenschappen 
van ruderale vegetatie (of onkruid).

Weinberger werkt vaak met transfers van 
planten, waarbij hij regiospecifieke gewassen 
van het ene gebied naar het andere verplaatst 
als metafoor voor globalisatie en migratie. Vaak 
plant hij ze in ongecontroleerde stedelijke regio’s, 
zoals braakliggende terreinen, bermen, … waar 
de planten zich spontaan vermenigvuldigen 
zonder planmatige tussenkomst.  Zo brak hij 
in 1997, na eerdere gelijkaardige acties in onder 
meer Salzburg, naar aanleiding van de tiende 
editie van de Documenta in Kassel de stoep 
op om er twee ruderale gewassen te planten. 
Niet enkel moesten voetgangers van hun pad 
afwijken en werd de orde zo tijdelijk verstoord, 
het onkruid prikkelde ook de aandacht voor 
het leven dat onder de macadam gelegen is. In 
Kassel werden daarnaast ook enkele ruderale 
gewassen geplant, hoofdzakelijk verzameld 
in Centraal en Oost-Europa tijdens en na de 
val van het communisme, die Weinberger 
veelbetekenend onderbracht tussen enkele 
afgedankte treinsporen van het centrale station 
in Kassel die tijdens WO II hadden gediend 
voor het Jodentransport. What is Beyond the 
Plants / Is at One with Them. Deze nomadische 
overlevers, immigranten op Duitse bodem, 
bloeiden tussen de transitlijnen van een oud 
Europa en ondermijnden op metaforische wijze 
elke projectie van territoriale soevereiniteit of 
vaste grenzen.

Het gebruik van ruderale planten is ook op 
een andere manier ordeondermijnend. Het feit 
dat Weinberger en zijn partner en medewerker 
Franziska partij kiezen voor de vertrapten, 
de daklozen, diegenen die onwelkom zijn, de 
opgejaagden en de vervolgden, voor de laagste 



standen van de plantenwereld, impliceert dat 
zij ook een standpunt innemen rond de huidige 
(en toekomstige) stand van zaken in de wereld, 
stelt Dieter Roelstraete. Hun tuin of Gebiet 
is een waar schaalmodel van de hedendaagse 
maatschappij, in die zin dat die tuin een 
laboratorium is geworden van niet-aflatende, 
radicale maatschappelijke experimenten. 
Naast dit fotografische werk dat teruggaat op 
Weinbergers deelname aan de Documenta in 
Kassel tonen we hier nog twee andere werken. 
De hier op een balletvloer gereproduceerde 
tekening gaat terug op de tekening Human city 
(2001) die deel uitmaakt van de collectie van 
S.M.A.K. Het stelt een fictieve architectuur 
voor waarvan de structuur is ontleend aan 
de natuurlijke wereld. Refererend aan de 
term “bionics”, waarmee wordt verwezen 
naar de toepassing van biologische systemen 
in de domeinen van design, architectuur en 
enigneering – stelt Weinberger hierover zelf:

“De structuur is ontleend aan de gangen die de 
schorskever vreet/
en die verder uitgewerkt als model van 
autarktische ondergrondse cellen/ 
als onzichtbaar dorp in de aarde uitgebouwd 
worden.”

Zoals Human city een structuur van dierlijke 
makelij vertaalt in een menselijke architectuur, 
is de stapeling van vogelkastjes in de fotocollage 
Hochhaus für Vögel (1976) een treffende, 
absurdistische vertaling van een menselijke 
architectuur naar de vogelwereld.

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 dies 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 layout gezet. 
Het werk is tot en met mei tegen de publieke 
gevel van het Cc te zien alsook in de inkomhal 
van het Kaaitheater in Brussel. 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.

FISCHLI & WEISS

Toen David Weiss in 2012 overleed, kwam er 
een einde aan een samenwerking die drieëndertig 
jaar had geduurd. In die tijd ontwikkelde het 
kunstenaarsduo Peter Fischli (1952) en David 
Weiss (1946-2012) een oeuvre dat zich van bij 
het begin kritisch-filosofisch opstelde tegenover 
een pedante kunstwereld en de visuele overflow 
van onze beeldenspuwende mediacultuur. 

Hun allereerste werk, Wurstseries (1979), 
een fotoreeks waarin vleesworst,  augurken 
en sigarettenpeuken figureren in scènes die 
op een ironische manier fragmenten uit de 
menselijke leefwereld reconstrueren, bevat in 
de kiem reeds vele van de elementen die zij 
in hun verdere oeuvre zullen ontwikkelen. 
Plötzlich diese Übersicht (1981) vormt een 
gelijkaardig microscopisch model van de 
wereld. Het bestaat uit een 250-tal kleine 
kleisculpturen die schijnbaar arbitraire 
momenten uit de geschiedenis van de mens en 
de planeet verbeelden – sculpturen met kostelijke 
onderwerpen als ‘madame bovary is dreaming 
of great love’; ‘mick jagger and brian jones going 
home satisfied after composing ‘I can’t get no 
satisfaction’; ‘two apes unable to understand the 
mystery monolith’ … 

Ironie is hun antwoord op de Bedeutungkitsch 
die kenmerkend is voor veel hedendaagse kunst 
en het pretentieuze discours dat het omringt, 
een fenomeen dat door Fischli & Weiss al 
vroeg veelvuldig wordt gehekeld onder meer in 
de conversaties van Rat en Beer in Fischli & 
Weiss’ vroege film The Least Resistance. Die 
zware retoriek wordt in het werk van Fischli & 
Weiss gecounterd door beelden en onderwerpen 
zonder aura, zoals ook te zien in latere werken 
zoals Flughafen, een reeks weinig bijzondere 
beelden van vliegtuigen op de landingsbanen, 
en Bilder, Ansichten, een inventaris van beelden 
van wereldbekende toeristische bestemmingen 

gekoppeld aan zweemzoete foto’s van 
onderwerpen als vlinders, appels en katten, of 
hun installatie voor de Biënnale van Venetië in 
1995 waarvoor ze 96 uur film verzamelden op 
12 monitoren met beelden en vignetten van en 
rond hun thuisstad Zürich.

In deze tentoonstelling tonen we een 
documentair fotografisch werk dat verwijst naar 
hun eerste deelname aan Skulptur Projekte in 
Münster in 1987 - de openluchttentoonstelling 
die sinds 1977 om de tien jaar doorgaat in 
de Duitse stad Münster en de allereerste was 
om kunst letterlijk naar buiten te brengen. 
Voor die gelegenheid maakten Fischli & 
Weiss een schaalmodel van een administratief 
nutsgebouw op schaal 1:5 dat ze plaatsten op 
een braakliggend terrein tussen een filmtheater 
van de jaren ’50 en een snackbar waar het 
opging tussen de omliggende, gelijk uitziende 
gebouwen. Dit minigebouw uit beton en 
plexiglas, dat op een intelligente manier de 
waarden van de middenklasse doorprikt, 
was radicaal in zijn vulgariteit: een “vreselijk 
vervelend, middelmatig, niets om over naar huis 
te schrijven, nieuw soort meesterwerk”.



Lawrence Weiner WATER SPILLED FROM SOURCE TO USE 1984/2015 (c) Dirk Pauwels

Fischli & Weiss, Haus für die Skulpturprojekte in Münster, 1987. Foto: Sophie Nuytten



BERND & HILLA BECHER
COAL BUNKERS
1972
Collectie S.M.A.K., Gent

LUK BERGHE
UTOPIA COLLECTION
Courtesy Bruthaus Gallery

MICHIEL DE CLEENE
-SCOPE
2011-2015
Courtesy Michiel De Cleene

LUC DELEU
READY-MADE HOUSE ARCHITECTURE
1987
Courtesy Annie Gentils, Antwerpen

YONA FRIEDMAN
ARCHI WITHOUT BUILDING
Courtesy Yona Friedman 
Fotografie: © Jean-Baptiste Decavèle. 

YONA FRIEDMAN
IMPRO IN ARCHITECTURE 
Courtesy Yona Friedman 
Fotografie: © Jean-Baptiste Decavèle.

De maquettes werden uitgevoerd 
door
Lore en Loes Tyrions, Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten, KASK 
Gent
de studenten beeldhouwkunst van 
de Gemeentelijke Academie van 
Waasmunster 
Art Nivo, vrij atelier beeldende kunst 
voor personen met een lichte tot 
matige mentale beperking van Cc 
Strombeek.
Met dank aan
Homevil, Ons Tehuis Brabant, De Klink, 
Tikvatenoe, Levedale 
Kleuteratelier Cc Strombeek (3,5-5j.)
Wim Maes

ROTOR
ROTOR DECONSTRUCTION
Courtesy Rotor
 
DENNIS OPPENHEIM
DIRECTED SEEDING - CANCELLED 
CROP
1969
Courtesy Mulier Mulier Gallery, 
Knokke  
 
DENNIS OPPENHEIM
SCALEMODEL
1967-1986
Collectie S.M.A.K., Gent
 
DENNIS OPPENHEIM
SCALEMODEL
1967-1986
Collectie S.M.A.K., Gent
  
DENNIS OPPENHEIM

SCALEMODEL
1967-1986
Collectie S.M.A.K., Gent
  
DENNIS OPPENHEIM
SCALEMODEL
1967-1986
Collectie S.M.A.K., Gent
 
FISCHLI & WEISS 
HAUS FÜR DIE SKULPTURPROJEKTE 
IN MÜNSTER 
1987
Courtesy Mulier Mulier Gallery, 
Knokke

SOL LEWITT
MAP OF AMSTERDAM
1976
Courtesy Mulier Mulier Gallery, 
Knokke

TADASHI KAWAMATA
STUDY FOR POMPIDOU
2010
Privécollectie, België 

LOIS WEINBERGER 
DAS ÜBER PLANZEN/ IST EINS MIT 
IHNEN
ED. 5
1997
Collectie S.M.A.K., Gent

LOIS WEINBERGER 
BRENNEN UND GEHEN
ED. 5
1993-1997
Collectie S.M.A.K., Gent

LOIS WEINBERGER
HOCHHAUS FÜR VOGEL 
ED. 5/5
1976
Collectie S.M.A.K., Gent

LOIS WEINBERGER
HUMAN CITY 
2001
Collectie S.M.A.K., Gent

LUCIEN KROLL 
Courtesy Lucien Kroll

OMA
ROADMAP 2050
Courtesy OMA

L IJS T VA N 
WERKEN



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.).

LANGDURIG 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.

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



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
NOG TOT 10.04.2015
WILLEM BOECKX
AFTER THE EXPULSION (RAMPANT GROWTH)



FOTO-JAARPROJECT 2014/2015
27.02-26.03.2015

ELISABETH IDA MULYANI
INSIDE EMBASSIES

Elisabeth Ida is inmiddels toe aan de vierde 
presentatie van haar Foto-jaarproject. Eva 
Wijnant trok naar Gent voor een interview.

In 2006 besloot Elisabeth om naar België te 
komen om een opleiding fotografie te volgen aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 
Gent. Met een opleiding mechanica-ingenieur had 
ze nochtans geen achtergrond in de kunst. Op de 
vraag wanneer het besef kwam dat ze haar leven 
wil wijden aan het kunstenaarschap is Elisabeth 
Ida Mulyani heel duidelijk: ‘Al sinds ik 10 jaar was 
speelde ik toneel en schreef ik zelf scripts. Op de 
speelplaats speelde ik mijn scripts dan na met 
vriendinnetjes. Eigenlijk wist ik toen al dat ik na 
mijn middelbare studies een kunstenopleiding 
wou volgen.’

Dat kunstopleidingen niet werden aangemoedigd 
in haar thuisland was slechts één reden waarom 
Elisabeth Ida Indonesië wou verlaten. Een andere 
reden was de fundamentalisering en islamisering 
die ook voelbaar was aan de universiteit wanneer 
ze er studeerde. Als katholiek opgevoede, radicaal 
linkse politieke activiste voelde Elisabeth Ida 
Mulyani zich duidelijk een buitenbeetje.
Al snel werd het duidelijk dat het geen evidentie 
was om een visum te krijgen. Elisabeth Ida 

Mulyani : ‘Men wil vermijden dat mensen hier 
komen en blijven. Men schrikt hen af met enorm 
veel papierwerk en je moet onder andere tonen 
dat je over voldoende financiële middelen 
beschikt alvorens je nog maar een kans maakt 
op een visum. Die afstandelijkheid staat in schril 
contrast met de huiselijkheid die de ambassades 
nastreven bij het inrichten van hun kantoren.”
“Het Belgische consulaat bevond zich in een kleine 
ruimte van de Deutsche Bank. Een stukje België 
in Indonesië in een Duitse bank, dat vond ik een  
interessant gegeven.”

Deze paradoxen en bevindingen vormden de 
voedingsbodem voor de reeks ‘Inside Embassies’. 
In ‘Inside Embassies’ voert Elisabeth Ida in het 
verlengde van de reeks ‘Home’ die eerder dit 
seizoen werd tentoongesteld in  CC Strombeek, 
een zoektocht ‘identiteit’ en naar ‘thuis’ door 
de objecten in beeld te brengen waarmee die 
identiteit wordt getoond. Met deze reeks wil de 
fotografe van Indonesische afkomst aantonen 
dat het niet eenvoudig is om een identiteit en een 
thuis te creëren in een land ver weg van je eigen 
roots. 

Inside Embassies

Elisabeth: “In een tijdperk waarin de versnelde 
internationalisering landen en culturen steeds 
meer op elkaar doet gelijken, herinneren 
ambassadegebouwen ons aan het bestaan van 
staten met duidelijke culturele identiteiten 
en artefacten. Het zijn mausolea van verleden 



plekken die dienst doen als sussende 
tussenruimtes voor emigranten en immigranten. 
In de foto’s die ik maakte werd niets aan de 
ruimtes veranderd, ze behoeven ook geen titel of 
omschrijving. Ze bieden een blik op locaties die 
niet bedoeld zijn om gefotografeerd te worden. 
Deze interieurfoto’s zijn een documentaire 
weergave van het esthetische decor in deze 
interieurs. Vanuit een fotografisch perspectief 
kloppen deze beelden soms niet: de dingen 
staan niet op hun ‘juiste’ plek. De leegte brengt 
de horror vacui met zich mee.
Die leegte contrasteert dan weer met de echte 
werkplek voor uitgezonden bureaucraten die 
jarenlang weg zijn van huis. Het personeel 
werkt hard om de bilaterale relaties optimaal te 
maken of te houden met de ontvangststaat door 
te vergaderen, te onderhandelen, te dineren, 
audiënties te houden, bezoeken te brengen, 
enz. Om toch te bewijzen dat het weldegelijk 
mensen zijn van vlees en bloed, wordt deze 
reeks aangevuld met video’s met sappige 
vertellingen over hun lievelingskost (in contrast 
met de droge materie waarmee ze dagelijks hun 
functie moeten uitvoeren). Niettemin wordt het 
personeel waarschijnlijk vaker vervangen dan 
de ontsierde planten of de nietsvermoedende 
stoelen.

Super Vivere

“Vijftig jaar na de moord op vermoedelijk tot 
3 miljoen (vermeende) communisten en de 

coup door Soeharto op president Soekarno, zijn 
de mensenrechtenschendingen in Indonesië 
nog steeds niet erkend en dus ook ongestraft 
gebleven. Deze slachting die plaatsvond in 1965 
– 1966 wordt zelfs nog altijd als een heldendaad 
beschouwd en op school krijgen studenten 
geschiedenislessen dezelfde brainwash als is 
opgesteld geweest door de regering van de 
dictatuur Soeharto (aan de macht vanaf 1966 – 
1998).

Enkele duizenden Indonesiërs zijn na de coup 
van 1965 in het buitenland terechtgekomen. 
Ze waren studenten in Europa of het 
toenmalige Oostblok, gestuurd door de Eerste 
President Soekarno of de PKI (Indonesische 
Communistische Partij), maar ook diplomaten, 
journalisten etc. Na de machtsovername 
door Soeharto konden ze alleen terug als ze 
Soekarno afzworen. Zo niet werd hun paspoort 
ingetrokken. Vele ballingen zijn in Europa beland 
en hebben daar asiel gekregen, onder meer in 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zweden.  
   
Dit jaar wordt het International People’s 
Tribunal gelanceerd in Jakarta en Den Haag - 
een initiatief met het statuur van een formele 
rechtbank voor mensenrechten waarbij 
bewijzen worden verzameld van deze misdaden 
met medewerking van juristen en advocaten.
Dit om het geweld van de staat – niet van 
individuele personen - en de straffeloosheid 
aan te kaarten, met als doel dat de Indonesische 



regering haar wettelijke en morele 
verantwoordelijkheid zou nemen voor de 
slachtoffers.”

Sinds 2012 maakt Elisabeth Ida video-interviews 
en foto’s van de ballingen op het Europese 
vasteland. Ze werkt op dit moment samen met 
een Nederlandse journaliste Angela Dekker aan 
de voortzetting van deze reeks.

Fotografie en andere werken

Elisabeth Ida maakt ‘anti-exotische beelden’. 
Ons denken over de wereld wordt sterk 
gedomineerd door beelden die we dagelijks 
voorgeschoteld krijgen. Deze beelden werden 
soms tientallen jaren geleden gemaakt of 
zelfs aangebracht door ontdekkingsreizigers. 
Men vergeet soms dat landen en mensen 
dagdagelijks evolueren. Men neemt die evolutie 
enkel waar in het eigen land. Net daarom wil 
ze een beeldtaal creëren die anti-exotisch is 
aangezien er volgens haar al genoeg fotografen 
zijn die stereotiepe, exotische beelden maken. 
Wat maakt een beeld nu eigenlijk exotisch? 
Exotische beelden focussen op het ‘anders zijn’. 
Ze wil de mensen ervan bewust maken dat dat 
‘exotische’ geen ‘ver-van-mijn-bedshow is, maar 
dat het ook je buurman kan zijn.  Het belang van 
beeldtaal en de dominante rol die fotografen 
spelen in hoe mensen worden geportretteerd 
, wil ze uitvlakken door te focussen op de 
gelijkenissen eerder dan op de verschillen. 
Elisabeth Ida houdt naar eigen zeggen niet van 
sensationele beelden. Mensen gaan bijvoorbeeld 
harder wenen wanneer ze een camera zien. 
Door net het exotische element uit haar beelden 
te halen wil ze een nieuwe manier van kijken 
aanbieden.

Dat Elisabeth Ida een sociaal geëngageerde 
fotografe is, bewees ze vorig jaar nog in Cc 
Strombeek met het containerproject ‘You look 
like a milion dollars// Expose me’, een duo met 
fotografe Maroesjka Lavigne voor Summer 
of Photography 2014, een internationale 
fotografiebiënnale georganiseerd door Bozar.

Voor dit project fotografeerde ze jonge 
Indonesische en Arabische vrouwen met 
een hoofddoek.  Ze merkt op dat dit in haar 
vaderland een nieuwe trend is. In het Westen 
wordt dit nog al te vaak met ‘onderwerping’ 
geassocieerd maar men kan dit volgens 
Elisabeth Ida ook anders begrijpen, namelijk als 

een fashion statement. Nogmaals een voorbeeld 
van hoe zij stereotiepe denkkaders wil 
doorbreken en de kijker een ander perspectief 
wil aanreiken zonder te ‘eyepleasen’ zoals ze dat 
zelf noemt. De fotografe gelooft enkel en alleen 
in oprechte kunst. Die kan mensen onderwijzen 
en zelfs een mentaliteitswijziging met zich 
meebrengen. 

Naast haar eigen fotografische werk is Elisabeth 
Ida ook geëngageerd in verschillende andere 
projecten en samenwerkingen. Zo maakte 
ze recent nog voor een project in Espace 
Oscar Niemeyer in Parijs een tableau in 
samenwerking met Derek Bacon, illustrator voor 
The Economist, Wall Street Journal, Saatchi & 
Saatchi etc. De fotomontage “Indonesia Sejak 
Saat Itu” (Indonesië sindsdien) die geïnspireerd 
is op het “Lam Gods” verwijst rechtstreeks naar 
het staatsgeweld van Indonesië. In het midden is 
een sacraal monument te zien die de misdaden 
rechtvaardigt. De heilige boeddhistische boom 
Banyan die gebruikt wordt als symbool van de 
partij van Soeharto, wordt gedesacraliseerd 
door er een broccoli van te maken. Rechts 
wordt de bevolking die strak in het gareel wordt 
gehouden, gerepresenteerd door kindjes in 
uniform. Dit tableau zal samen met de reeks 
“Supervivere” evenals kunstwerken van de 
ballingen getoond worden tijdens de laatste 
editie van Elisabeth Ida’s Foto-jaarproject in Cc 
Strombeek, vanaf 10 april.

In maart 2015 verschijnt met de steun van Cc 
Strombeek het fotoboek “Inside Embassies”, 
gepubliceerd door Art Paper Editions met 
inleiding door Prof. Sven Biscop, een defensie-
expert en directeur in Egmont - Royal Institute 
for International Relations, een think tank 
geassocieerd met de Belgische buitenlandse 
zaken.



NOTEER ALVAST

19.03.2015 om 14u
Rondleiding door Sofie Crabbé
Gratis, gelieve te registreren    
via tickets@ccstrombeek.be

VORMING KINDEREN:

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

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

21.03 - Gratis voorleesuurtje   
in de tentoruimte Cc Strombeek
om 10u voor kleuters     
(2de en 3de kleuterklas)
om 11u 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.
Bekijk het volledige aanbod op de website.

ART ECO: ART-IVISM
10.04-12.05.2015
Abbas Akhavan, Allora & Calzadilla, Alexis 
Destoop, Piero Gilardi, Johan Grimonprez, 
Christina Hemauer & Roman Keller, 
Hesselholdt & Mejlvang, Mikhail Karikis

kameleon



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

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

Colofon

Teksten: Anneleen van Kuyck, 
Eva Wijnant, Luk Lambrecht, Lieze 
Eneman

Lay-out: Lorenz Gillisjans

Met dank aan:
de kunstenaars en architecten, Yona 
Friedman, Luk Berghe, Jimmie 
Durham, Michiel De Cleene, Lucien 
Kroll, Joseph Grima en Simone 
C. Niquille, OMA, Rotor, Lois & 
Franzeska Weinberger
 
Mulier Mulier Gallery, Knokke; 
Stephan Petermann; Annie Gentils; 
Jean-Baptiste Decavèle , Gerda De 
Buck; Loes en Lore Tyrions; Art Nivo; 
Peter Rogiers; Gemeentelijke Academie 
van Waasmunster;  Martin Germann; 
Katrien Laenen; Philippe Hutsebaut 
(Canon); Dirk De Meyer; Eva Wijnant; 
Lorenz Gillisjans; Els Seghers; Bureau 
Europa, Maastricht; MIVB.
 
De directie en medewerkers van 
S.M.A.K. en Cultuurcentrum 
Strombeek


