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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.



CHE FARE?
Wat een mooi toeval, als onze Minister van Cultuur en 
Brusselaar Sven Gatz op 25 september op de publieke radio 
deze gevleugelde woorden uitspreekt,
“Ook in de cultuursector is het een beetje survival of 
the fittest. Ik bedoel daarmee, de besten zullen er altijd 
komen en er zullen er zijn die het niet kwaad doen, maar 
niet goed genoeg. Dat is in elke sector zo.”
zijn wij met onze met S.M.A.K. Gent samenwerkende 
organisatie Museumcultuur Strombeek/Gent de laatste 
teksten en werken aan het inwachten voor ons tweeluik Arte 
Povera A-Z.
Eén van de meest bekende “poveristen” Mario Merz (1925-
2003) maakte in de woelige jaren zestig het werk “Che 
Fare” dat in alle mogelijke verschijningsvormen te zien 
was op de vele tentoonstellingen van deze prachtige 
kunstenaar (die ook bij ons vooral bekendheid geniet met 
zijn “iglo’s”).
“Che Fare?” - letterlijk “wat te doen?” was de retorische 
vraag die Lenin in 1902 stelde aan het Russische volk. 
Vladimir Lenin was een belangrijke figuur voor de 
antifascistische beweging in Italië. Mario Merz zat ook 
als antifascist in de gevangenis en vroeg zich nadien af 
“wat nog te doen?”.
Nu de besparingen in een scherp en duidelijk politiek 
daglicht worden geplaatst van competitie en “de beste te 
worden” wordt de vraag prangend wat daaronder moet worden 
verstaan.
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Moet een organisatie zoals Museumcultuur Strombeek/Gent de 
autonomie opgeven en zich zoals andere voorbeelden richten 
naar een intens samengaan met privé-initiatieven? Wat 
betekent dan “de beste te zijn” - betekent dat de grootste 
gemene deler worden met wat de privé/ de kunstmarkt naar 
voren schuift als kunst van belang? Of is “de beste te 
zijn” het exclusief coproduceren met de meest prestigieuze 
kunstenaars en hun markt-actief begeleidend apparaat?
Het verwerven van inzicht in wat “nu” wordt gemaakt staat 
op drijfzand als er geen musea en organisaties zijn die 
zich op een autonome manier (nog) kunnen bezighouden met 
het afstandelijk over de schouders heen terugkijken van 
wat op het vlak van de kunst is geweest. Studie is de muze 
van de kennis en dat vraagt tijd en bescheiden middelen 
om die tijd zinvol te besteden met gefundeerde acties in 
functie van het zo goed mogelijk ontsluiten van de kunst.
Wij ondervinden – binnen de context van een groot 
cultuurcentrum - dat de algemene kennis over moderne 
en hedendaagse kunst – dus buiten de strikte kring van 
specialisten - heel karig is en blijft, ook omwille 
van een totaal gebrek aan esthetische opvoeding in ons 
onderwijs.
Op die manier is de kunst niet elitair maar de toegang tot 
de kunst is en wordt dat wel.
Er dreigt een gevaar als wanneer relevante hedendaagse 
kunst zich opnieuw terugtrekt in de daartoe al dan niet 
betoelaagde (veilige) cocons, die kunst weer ten prooi 
valt aan een selecte kleine groep connaisseurs...
Om die redenen en zelfs met een behoorlijke minus van 
7,5 procent op onze subsidie vanaf 2015 blijven wij als 
organisatie Museumcultuur Strombeek/Gent tentoonstellingen 
samenstellen met jojo-bewegingen tussen wat is en was 
in de kunst en met het oog op een zo ruim mogelijke 
overdracht van kennis op een manier waarbij de kunst haar 
geheim en schoonheid nooit helemaal prijs geeft.
Het is deze heerlijke “ontoereikbaarheid” tussen de kunst 
en het publiek die onze drijfveer aanwakkert en inspireert 
om “verder” te doen.

Luk Lambrecht 
Curator

Lieze Eneman
Assistent-curator

Wim Meert
Zakelijke leiding

Philippe Van Cauteren
Directeur S.M.A.K.



GILBERTO ZORIO - Spiaggia che cambia colore, 1968

INLEIDING

Met Arte Povera A-Z grijpt Museumcultuur Strombeek/Gent 
terug naar een fantastische episode in de kunstgeschiedenis 
die eind jaren zestig floreerde in Noord-Italië, van daaruit 
voortrazend tot op vandaag als één deugddoende, nieuwe wind.
Deze episode ving aan rond het midden van de jaren zestig - 
een broeierige periode waarin de kiemen ontpopten van wat in 
1967 door de uit Genua afkomstige kunstkenner Germano Celant 
bestempeld zou worden als “arte povera”.
Arte povera is hoogstens een verbale condensatie van een 
opeenhoping van attitudes en revoltes die zich reeds ruime 
tijd voordien manifesteerden in de ateliers van Rome en 
Turijn vanuit een latent verlangen om het kunstwerk te zien 
als levende materie en niet als een speculatief object dat 
circuleert in de kunstmarkt.
Arte povera is een “beweging” die tot stand kwam na een 
periode van intense economische groei en zich spontaan 
ontwikkelde in alternatieve ruimtes, clubs en galeries 
van gedreven individuen die de kant kozen van vrijheid en 
experiment.
Het zou verkeerd zijn om arte povera te verengen tot iets 
dat zich louter in Italië afspeelde. De nieuwe wind was 
destijds overal in de wereld voelbaar en via de goede 
neuzen van vooral Piero Gilardi en Tommaso Trini werd die 
internationale tendens bijzonder goed in kaart gebracht. 
Zonder hun inspanningen zagen historische tentoonstellingen 
zoals Op Losse Schroeven (Stedelijk Museum Amsterdam, 1969) 
en When Attitudes become Form (Kunsthalle Bern,1969) er zeker 
en vast anders uit. Kunstenaars zoals Bruce Nauman (USA)  
en Richard Long (GB) (om er maar twee te noemen) maar ook 



de uit Nederland afkomstige Jan Dibbets, Marinus Boezem en 
Ger Van Elk werden op het einde van de jaren zestig zelfs 
expliciet opgenomen onder de noemer arte povera.
Tijdens de voorbereidingen van het tweeluik Arte Povera 
A-Z, die ons nader brachten tot vele historische getuigen, 
viel op hoe gevoelig het (nog) ligt om de “vrije” kunst uit 
die periode te (laten) claimen door één criticus met de 
term “arte povera”. 
Die term - ook direct refererend aan het “arme theater” 
van de Pool Jerzy Grotowski (1933-1999) dat handelde volgens 
de theorie dat theater opnieuw een gewone zaak van de 
acteurs zelf moest worden in nauw contact met het publiek 
- werd na 1967 wereldwijd de woordelijke uitdrukking van 
een algemene “houding”, met al snel evenveel definities als 
critici die poogden de beweging onder woorden te brengen. 
De ene heeft het over kunst “aangedreven” door de energie 
die onder alle dingen en in de natuur sluimert; een ander 
beschouwt het als kunst gebaseerd op processen in een 
spanningsveld tussen natuur en cultuur. Italië laat de 
verbeelding de vrije loop: het grootse kunstverleden met de 
oudheid en de renaissance voorop is niet zelden een bron 
van inspiratie voor een visueel aanlokkelijke kunst waarin 
verleden en heden verdampen tot poëzie.

Echter, vandaag moeten we vaststellen dat de term haar 
initiële inhoud ternauwernood heeft verloren en niet veel 
meer is dan een label – een categorie in de overvloedig 
wemelende kunst die bij de meeste kunstliefhebbers meteen 
een soort (visuele) richting aanduidt. Hoewel het duidelijk 
is (zoals de expo ook bewijst) dat het (quasi) onmogelijk 
is om de kunstenaars die onder de noemer verzameld worden 
in één richting te duwen. 

De radicaliteit en de spontane organisatie van de groep 
blijkt uit de vele historische documenten die hier werden 
samengebracht afkomstig uit de archieven van enkele 
bevoorrechte getuigen die het heroïsche begin meemaakten 
van de vernieuwing in de kunst. Deze documenten geven een 
summier overzicht van de (om)wentelende tijden waarin deze 
kunst haar oorsprong vond.
Onder hen: Fabio Sargentini, de bezieler van de 
legendarische Galleria L’Attico in Rome die een belangrijk 
platform bood aan kunstenaars als Pino Pascali en Jannis 
Kounellis (Jannis Kounellis opende in 1969 de nieuwe ruimte 
in Via Beccheria met het befaamde Dodici cavalli vivi, een 
performance waarvoor hij de galerie inrichtte als stalling 
voor 12 levende paarden). Sargentini was trouwens ook één 
van de eersten die in Europa ook een podium gaf aan de 
nieuwe dans die kwam overgewaaid vanuit Amerika. 
Ook Lia Rumma gaf ons toegang tot haar archief. Zij lag, 
samen met haar echtgenoot (wijlen) Marcello Rumma, aan de 



basis van Arte Povera più Azioni Povere, een driedaagse 
tentoonstelling samengesteld door Germano Celant die in 
1968 doorging in de Arsenali della Republica in Amalfi met 
daarnaast tal van acties en happenings in de stad. Onder 
toedoen van Piero Gilardi werden hier ook voor het eerst 
banden gelegd met internationale kunstenaars, zoals Ger 
Van Elk, Jan Dibbets en Richard Long.
Eenzelfde privé-initiatief lag aan de basis van art/
tapes/22, de studio die Maria Gloria Bicocchi samen met 
haar echtgenoot Giancarlo in 1972 opzette in Firenze. Eén 
van de eerste productiecentra voor film en video in Europa 
die al snel gefrequenteerd werd door kunstenaars van over 
de hele wereld.
Bijzonder verheugd zijn we met de vitrine die Steven 
Ten Thije van het Van Abbemuseum in Eindhoven in 
samenwerking met Lara Garcia Diaz voor ons inrichtte 
gebaseerd op het onderzoek dat hij verrichtte voor het 
naslagwerk Exhibiting the New Art: ‘Op Losse Schroeven’ 
and ‘When Attitudes Become Form’ 1969 (Afterall, 2010). 
Op Losse Schroeven in het Stedelijk Museum te Amsterdam 
(curator Wim Beeren) en When Attitudes Become Form in 
de Kunsthalle Bern (curator Harald Szeemann) waren 
twee tentoonstellingen die zich afspeelden in elkaars 
verlengde in het jaar 1969. Deze tentoonstellingen zijn 
letterlijk mijlpalen in de “Europese museale perceptie van 
de postminimale kunst, de conceptuele kunst, arte povera 
en land art”. Beide tentoonstellingen kregen een haast 
mythische status en werden referenties bij het nadenken 
over hoe tentoonstellingen te produceren. In de vitrine 
die hier te zien is, worden beide tentoonstellingen 
gelinkt aan Piero Gilardi – de kunstenaar van wie hier 
ook werk te zien is – die, samen met Tommaso Trini, via 
wereldwijde prospecties naar de “nieuwe” kunst in de jaren 
zestig aan de basis lag van de samenstelling van deze twee 
cruciale tentoonstellingen!

Kunst werd volop veranderd van “iets” statisch in een 
mentaal sterk participerende activiteit; de aanwezigheid 
van bijvoorbeeld dieren hielp om het ongrijpbare begrip 
kunst te heroriënteren; planten, vuur, rook, chemische 
stoffen en magneten zorgden ervoor dat de traditionele 
middelen van de schilder- en beeldhouwkunst werden 
ingeruild voor door iedereen gekende, al dan niet 
symbolisch geladen materie.
De “poveristi” waren niet bang van schoonheid; ze produ-
ceerden een soort schoonheid met datgene wat ons banaal 
en cultuurhistorisch omringt en wel op zo’n manier dat het 
herschikken van materialen een “herschikking” betekende 
van vastgeroeste en op routine voortdrijvende (veilige) 
denkbeelden.
In het eerste deel van Arte Povera A-Z passeren alle 



bekende namen de revue met fijn uitgekozen kunstwerken; wij 
verduidelijken dat arte povera in Italië twee polen kende: 
Turijn en Rome. 
Uit Rome brengen wij twee kunstenaars onder de aandacht 
die hier in ons land (ten onrechte) ontsnapten aan alle 
aandacht. Wijlen Pino Pascali was een kunstenaar die 
oog had voor de oceaan, oorlog, militaire macht, en 
kleine, eenvoudige hulpmiddelen bij het huishouden kon 
transformeren tot ernstige kunst. Emilio Prini is wellicht 
de meest radicale kunstenaar – in de ware zin van het 
woord – van onze tijd en was bereid om voor Strombeek 
een “standard” te herdenken en te positioneren in “Het 
Kabinet”. Een minimaal werk waarmee wij in Cc Strombeek 
(internationaal) in het oog springen.
Dat de kunst altijd herleeft bij het her-bekijken en her-
beleven op welk ogenblik of welke plaats dan ook, wordt in 
Strombeek kracht bijgezet door een echo in de expo van de 
jonge Italiaanse kunstenaar Dario D’Aronco.
In dit boekje vindt u heel wat (fragmenten van) essays 
alsook nieuwe teksten van Silvano Maganaro, Francesco Poli 
en Cornelia Lauf. Traditiegetrouw vindt u in dit bijhoud-
boekje ook korte teksten over de kunstenaars en hun werk.

De curatoren, 
Luk Lambrecht en Lieze Eneman



Arte Povera
Silvano Manganaro

Wanneer we het hebben over arte povera, moeten we voor onszelf èn voor het 
publiek eerst uitmaken wat die twee woorden betekenen en hoe we van plan 
zijn om ze te analyseren. Arte povera is hoe dan ook de bekendste Italiaanse 
kunstbeweging van de afgelopen vijftig jaar en omhelst in feite een hele reeks 
van kritische thema’s. Aan de oorsprong daarvan ligt de verscheidenheid van 
de werken, de ambiguïteit van het woord “povera” (arm) en de mogelijkheid 
om deze kunst op vele uiteenlopende manieren te benaderen. We zullen in deze 
tekst 1) arte povera beschouwen als een element van de kritische intuïtie binnen 
het intellectuele parcours afgelegd door de bedenker van de kunstrichting, 
Germano Celant (die de term ontleende aan Grotowski en zijn “arme theater”); 
2) de kenmerken analyseren van de poëtica en de ethiek die de diverse 
kunstenaars in het midden van de jaren zestig deelden; 3) overgaan tot een 
analyse van de individuele kunstenaars die deel uitmaakten van de beweging.

Als we vertrekken van deze uitgangspunten, kunnen we proberen om te 
begrijpen wat de nalatenschap is van de arte povera én van de tegenpool ervan, 
de Italiaanse Transavantguardia – de enige twee Italiaanse kunstrichtingen 
van de tweede helft van de twintigste eeuw die internationaal succes hadden. 
Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. Jonge Italiaanse kunstenaars, critici 
en academici beschouwen de jaren van de arte povera als een mythisch tijdperk 
dat uniek was en nooit meer kan worden herhaald. Het was een tijd waarin 
het westen nog het centrum van de wereld was en Italië een fundamentele rol 
speelde in het formuleren van een artistieke taal die haaks stond op die van de 
Verenigde Staten (die beschouwd werden als de enige ware erfgenamen van het 
artistieke prestige van Parijs).

Maar een dergelijk standpunt belemmerde vaak een heldere kijk op de 
beweging. Dat heeft ook te maken met de manier waarop Germano Celant 
het erfgoed beheerde. Het was Celant die de arte povera in Europa en de VS 
bekendheid gaf, en in 1985 organiseerde hij de eerste grote retrospectieve in 
PS1 in New York. Celant heeft in feite artikelen geschreven in alle catalogi van 
tentoonstellingen over arte povera. Zijn standpunt werd daardoor gaandeweg 
de enige mogelijke interpretatie van en kijk op de beweging, hoewel het in feite 
enkel ging om zijn persoonlijke (zij het fundamentele) ideeën. De Genuese 
criticus heeft steeds bijzonder afwijzend gestaan tegenover de zeldzame projecten 
waarbij hij niet betrokken werd. Denken we in dat verband bijvoorbeeld aan de 
tentoonstelling Zero to Infinity: Arte Povera, 1962-1972, die georganiseerd werd 
door de Tate Modern in Londen en het Walker Art Center in Minneapolis in 
2001, of aan de wellicht al te Italiaans georiënteerde kijk op de beweging van 
Giovanni Lista. Beide konden niet echt overtuigen met hun alternatieve model. 
Er zijn ook de pogingen van Claire Gilman om een nieuwe benadering te 
vinden (in het magazine October) en van de galeriehouder Fabio Sargentini, die 
al jaren het belang van de Romeinse context bij het ontstaan van de arte povera 
beklemtoont. Elke poging om een nieuwe en verschillende lezing te geven van 
de beweging, is in elk geval lovenswaardig en interessant.



Wat betreft de ontstaansgeschiedenis van de naam, zijn de feiten hoe dan ook 
bekend. In september 1967 organiseerde Germano Celant de tentoonstelling 
Arte povera Im Spazio in Galleria La Bertesca in Genua. De term krijgt hier 
betekenis door een groep kunstenaars, waaronder Boetti, Fabro, Kounellis, 
Paolini, Pascali en Prini, te stellen tegenover een andere groep (Bignardi, 
Ceroli, Icaro, Mambor, Mattiacci, Tacchi). Hoewel beide groepen met de 
ruimte werkten, was de laatste groep meer gebonden aan het beeld op zich. De 
relatie tussen nieuwe visuele oplossingen en het concept van het beeld was een 
bijzonder actueel thema. Het is niet toevallig dat er enkele maanden eerder 
in Rome in Galleria L’Attico een tentoonstelling opende met de titel Fuoco, 
Immagine, Acqua, Terra (Vuur, beeld, water, aarde), waarop werken te zien 
waren van Bignardi, Ceroli, Gilardi, Kounellis, Pascali, Pistoletto en Schifano.

Voor de jonge criticus Germano Celant was de tijd die voorafging aan de 
tentoonstelling in Genua bijzonder intens. Via Eugenio Battista (voormalig 
partizaan, specialist in de barok en hartstochtelijk liefhebber van de 
hedendaagse kunst) was hij aan de slag gegaan bij het tijdschrift Marcatré; op 
de redactie daarvan werkten ook mensen als Umberto Eco, de dichter Edoardo 
Sanguineti en de architect Paolo Portoghesi. Celant was ook medeoprichter van 
het Museo Sperimentale (Experimenteel Museum), dat het licht zag in Genua 
in 1964 en later verhuisde naar Turijn. Celant, die ook dicht stond bij Gian 
Enzo Sperone, kunstenaars als Paolini en Pistoletto, en critici als Carla Lonzi 
en Luciano Pistoi, bevond zich met andere woorden in het centrum van het 
artistieke debat.

De tentoonstelling in Galleria La Bertesca kwam dus tot stand door zijn 
persoonlijke achtergrond en het feit dat er een bijzonder levendige cultuur 
was op dat moment in Italië. Als we zien hoeveel tentoonstellingen de term 
“arte povera” in de titel voerden, wordt het duidelijk dat de stadia elkaar 
snel opvolgen. Voor het november-decembernummer van Flash Art (nr. 5, 
1967) schrijft Celant het artikel Arte Povera. Appunti per una guerriglia (Arte 
Povera. Notities voor een guerrillaoorlog), een soort manifest van de beweging. 
In 1968 zijn er de tentoonstellingen in Galleria de’ Foscherari in Bologna 
(februari-maart), in het Centro Arte Viva Feltrinelli in Trieste (maart-
april) en in La Carabaga in Genua (april). Van 4 tot 6 oktober was het er 
de tentoonstelling III Rassegna di Arti figurative tussen de stenen muren en 
spitsbogen van de fascinerende ruimte van het arsenaal van de oude Republiek 
Amalfi. Hier worden de eerste breuken zichtbaar: galeristen worden buiten 
het gebeuren gehouden – enkel critici en kunstenaars zijn uitgenodigd. De 
Romeinse kunstenaars sturen enkel hun werk op. Het jaar daarop was er de 
internationale erkenning van de beweging: Harald Szeemann nodigde acht arte 
poverakunstenaars uit voor de tentoonstelling When Attitudes Become Form. 
Celant zelf publiceerde zijn boek Arte Povera bij Mazzotta; van het boek worden 
twintigduizend exemplaren gedrukt. Celant was ook de curator van de grote 
overzichtstentoonstelling Conceptual Art Arte Povera Land Art in de Galleria 
Civica d’Arte Moderna in Turijn (juni-juli 1970). Het jaar daarop schreef hij 
het kritische essay Arte Povera: 13 Italienische Künstler voor het Kunstverein 
München; curator van de daar bijbehorende tentoonstelling (mei-juni 1971) was 
Eva Madelung.



Tegen die tijd was Celant echter tot de conclusie gekomen dat de beweging 
– voor zover er eigenlijk ooit sprake was van een echte beweging – een 
eindstadium bereikt had. In Domus (nr. 496, maart 1971), schrijft hij: “Het 
gebruik van structuren (markten, banken, supermarkten, musea en financiële 
trusts) wekt enkel de schijn van progressieve actie. Het is een wanhopige poging 
om de kunstenaar aan de leiband te houden en om de nutteloze catharsis van de 
kunst in het dagelijks leven om te zetten in nog meer consumptie. [...] Als we de 
huidige toestand analyseren – inclusief arte povera, conceptuele kunst, straat- en 
guerrillatheater, de documentaire film, kunstkritiek, imaginaire architectuur, 
politieke spontaneïteit en alle tegenculturen die arbeid willen laten opgaan in het 
leven of actie – dan komen we tot de conclusie dat de ene (artistieke, politieke, 
architecturale, theatrale, cinematografische, filosofische, kritische,...) episode na 
de andere kwam, maar aan de praktijk is niets veranderd. Elke poging om een 
eind te maken aan de mythe van de cultuur in het dagelijkse leven [...] heeft 
gefaald.”

Celant is duidelijk pessimistisch. Volgens hem moet het etiket “arte povera” 
verdwijnen, zodat elke kunstenaar zijn eigen pad kan volgen en zijn eigenheid 
kan vinden. Terwijl hij (net als Marinetti) eerst gesteld had dat een beweging 
efficiënter is naarmate ze meer naar voren treedt als een groep, gelooft hij vier 
jaar later dat een naam een gevangenis kan worden. Hoewel hij niet geobsedeerd 
wordt door de idee van de totale controle van de situatie en het verlangen om 
de reeds verouderde modellen van de historische avant-garde te volgen, besluit 
hij om paal en perk te stellen aan het experiment om te vermijden dat het zich 
uitbreidt in onvoorziene richtingen. Hij herhaalt die idee in een tekst voor de 
monografie over Paolini, die hij in 1972 schrijft voor Sonnabend Press in New 
York. Het zal vijftien jaar duren eer hij de term arte povera opnieuw gebruikt, 
op een moment dat de beweging al behoort tot de kunstgeschiedenis.

Maar het is nodig om erop te wijzen dat Celant in die tijd niet de enige 
Italiaanse kunstcriticus was. Samen met hem, en soms enige tijd voor hem, 
waren er andere critici die dezelfde kunstenaars volgden. Er was bijvoorbeeld 
Carla Lonzi (een buitengewone figuur die in haar interviewboek Autoritratto 
absolute voorrang gaf aan de kunstenaars en hun projecten), evenals 
Alberto Boatto en Maurizio Calvesi (die de curatoren waren van de eerste 
tentoonstellingen in Rome), Renato Barilli en Daniela Palazzoli (curator van de 
tentoonstelling Con temp L’azione, 1968), of Tommaso Trini en Mirella Bandini. 
Op de internationale kunstscène hadden we Konrad Fischer, Hans Strelow, 
Wim Beeren, Yusuke Nakahara, Jean Christophe Amman, Kynaston McShine, 
Gerry Schum, Eva Madelburg en Harald Szeemann. 

Een bijzonder fascinerende vraag – die voor enthousiaste filologen een 
vermakelijk spel zou kunnen zijn – is hoe het komt dat men de arte povera 
begon te zien als een georganiseerde groep of als de ondertekenaars van 
een gemeenschappelijk manifest. Dat was hoe dan ook niet het geval. In 
de catalogus Arte Povera 2011, gepubliceerd ter gelegenheid van de grote 
overzichtstentoonstelling die in verschillende Italiaanse steden tegelijk opende, 
maar ook in zijn boek Arte Povera. Storie e protagonisti (Electa, 1985), somt 
Celant na al die jaren “de protagonisten van de beweging” op: Giovanni 



Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis 
Kounellis, Mario en Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe 
Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini en Gilberto Zorio. Het zijn 
dezelfde kunstenaars die al voorkwamen in de catalogus Conceptual Art Arte 
Povera Land Art uit 1970 (behalve Marisa Merz; Piero Manzoni behoorde wel 
tot het eerste lijstje).

Wanneer we kijken naar de lijst van tentoonstellingen, merken we echter 
dat ook andere kunstenaars in die jaren een leidende rol hadden. Onder hen 
waren bijvoorbeeld Piero Gilardi en Gianni Piacentino, maar ook Salvo, Ugo 
Nespolo (vooral in zijn rol als filmmaker: zijn documentaires over de arte 
povera zijn bijzonder belangrijk), Paolo Icaro en Eliseo Mattiacci. Nog andere 
kunstenaars deelden hetzelfde belangstellingsveld en namen samen deel aan 
tentoonstellingen: Claudio Parmiggiani, Vettor Pisani, Gino De Dominicis, 
Gianni Emilio Simonetti, Aldo Mondino, Claudio Cintoli en Luca Maria 
Patella. Het volstaat om een blik te werpen op Alighiero Boetti’s werk Manifesto 
(1967, een soort label met enigmatische tekens achter de namen van vijftien 
kunstenaars waarmee hij erg verwant was), om de vriendschapsbanden en 
tijdgeest weer voor de geest te halen.

We kunnen de groep van arte poverakunstenaars beperken tot de dertien 
mensen die Celant opsomt. Ongetwijfeld sluiten zij het best aan bij de 
opvattingen van Celant, waren zijn de meest vooruitstrevende, werden zij het 
meest bekend in het buitenland en werden zij het meest vernoemd in teksten. 
Maar om een gemeenschappelijke noemer te ontdekken tussen kunstenaars als 
Kounellis en Paolini, Boetti en Zorio is er een zekere mentale behendigheid 
vereist.

Wat de taal van deze kunstenaars kenmerkt, is natuurlijk een protoconceptuele 
setting, een focus op de bijzondere kracht van de materie en op de intrinsieke 
energie van sommige materialen die beschouwd werden als oerelementen: 
aarde, water, vuur, planten, dingen uit de natuur, de bodem, steenkool, dingen 
uit het alledaagse leven. Zij werden gecombineerd met eenvoudige industriële 
producten (ijzer, neon, glas, lampen, enz.).

Absoluut noodzakelijk was een terugkeer naar de bronnen van de menselijke 
en artistieke ervaring. Of het nu gaat om Paolini’s vierkante blad, Kounellis’ 
natuurlijke elementen of Boetti’s calqueren of Merz’ iglo (die laatste werd door 
de kunstenaar omschreven als “het grootste oppervlak in de kleinste ruimte, 
tegelijk kosmos en huis”, een echt origineel stukje architectuur), al deze werken 
tonen heel sterk hoe het beeld gereduceerd wordt tot een pre-iconisch element. 
Celant zelf spreekt over een “tautologie”, over een idee die wordt omgezet in 
materie: de gedachte wordt een fysieke entiteit en wat fysiek is, wordt gedachte.

Toen Kounellis in 1969 het werk Dodici cavalli vivi [Twaalf levende paarden] 
presenteerde in de garage van Galleria L’Attico in de Via Beccaria in Rome, werd 
het duidelijk dat de representatie plaats had moeten ruimen voor presentatie, 
voor levende en authentieke elementen met een eigen geur, een actieve fysiologie, 
een vitale en pulserende energie. Die nieuwe elementen konden niet langer in de 



traditionele galerie gepresenteerd worden. De kunst krijgt nood aan een nieuwe 
ruimte en nieuwe vormen. Toen Michelangelo Pistoletto zijn Lo Zoo oprichtte, 
verschuift hij rechtstreeks van de creatie van objecten naar een theater achter 
het theater. Daarbij sloopt hij de barrière tussen de toeschouwer en de acteurs, 
en streeft hij naar een optimale expressie van het creatieve potentieel van de 
protagonisten. Het is afgelopen met de plankenvloer en het podium: in de plaats 
komen de straat en het plein.

Arte povera is de artistieke tegenpool van de Amerikaanse popart en het 
minimalisme. De beweging kan beschouwd worden als een sociale en politieke 
reactie op een artistieke praktijk die onderdeel was van een geavanceerde en 
depersonaliserende consumptiecultuur. De kunstenaar heeft daarbij zijn eigen 
sociale missie.

De mens staat hoe dan ook centraal in de arte povera. De kunstwerken zijn 
steeds op menselijke schaal. Ze zijn niet te groot en niet te klein. Het lichaam 
van de kunstenaar wordt de maat van alles. Denken we maar aan Il mio letto 
così come deve essere [Mijn bed zoals het zou moeten zijn] (1968) van Calzolari, Io 
che prendo il sole a Torino il 19 gennaio 1969 [Ik in de zon in Turijn op 19 januari 
1969] (1969) van Boetti, of de reeks Alpi marittime [Maritieme Alpen] (1968) 
van Penone, die verschillende sporen van zijn lichaam achterlaat in een bos. 
Dat was in feite het startsein voor Appunti per una guerriglia [Notities voor een 
guerrillaoorlog]: “Eerst komt de mens, en dan komt het systeem, of zo was het 
toch in de oudheid. Vandaag de dag echter produceert de maatschappij en de 
mens consumeert. [...] De verandering die er dus moet komen, is een terugkeer 
naar beperkte, ondergeschikte projecten, waarin de mens de spilfiguur is die het 
project stuurt, en niet fungeert als medium of instrument.”

Ook het industriële object toont ons niet zijn technologische kern, maar 
behoudt een artisanale waarde. Belangrijk is het verhaal achter het natuurlijke of 
artificiële materiaal. Het is niet toevallig dat Kounellis het heeft over “het epos 
van de steenkool” en de dramatische kracht van eenvoudige elementen: “een 
zak steenkool in een kamer heeft dezelfde kracht van een fresco op de muur.” 
Het gewone wordt edel en het edele wordt iets anders. Een ambigu spel tussen 
hoog en laag, het originele en de kopie. Pistoletto’s Venere degli stracci [Venus van 
lompen] (1967) is in feite gemaakt met cement. De kanonnen van Pascali (1966) 
kunnen niet schieten; het zijn assemblages van heterogene elementen, net als zijn 
kubieke meters aarde (1967) eigenlijk gemaakt zijn van multiplex.

De relatie tussen beeld en geheugen verandert dus efemere en ongedefinieerde 
fragmenten – die tot stand kwamen met gebroken glas, steenkool, water, 
zwavel, dieren, steen, koperdraad, grote stukken pleister – in iets dat de 
ruimte transformeert en waarbij het publiek wordt betrokken. De aandacht 
verschuift van het individuele werk naar de context. De werken van Anselmo, 
Penone, Calzolari en andere kunstenaars, zijn vaak natuurlijke organismen die 
evolueren, veranderen, oud worden, de invloed ondergaan van de omgeving, de 
architectuur en socioculturele elementen. De kunstenaars die tot deze generatie 
behoorden, wilden de materie tonen zoals ze is, vertrekkend vanuit een typisch 
Italiaanse sensitiviteit. Hun beweging op de grenzen van representatie en 



representabiliteit hield een noodzakelijke breuk in – een breuk die samenviel de 
protestbewegingen die in die tijd het licht zagen.

Recent vertelde Kounellis me, met woorden die even helder en concreet zijn als 
zijn werken: “Evolutie is geen revolutie.” Een beslissende breuk kan leiden tot 
echte kansen. En dat is misschien de nalatenschap van de arte povera voor een 
nieuwe generatie (vaak Italiaanse) kunstenaars. Die nalatenschap betreft niet 
alleen een formeel aspect – Celant had overigens reeds vragen gesteld bij het 
politieke aspect – maar betreft vooral een aandacht van de mens voor materialen 
en voor de betekenis van de artistieke praktijk. Vóór alles is die nalatenschap 
echter verbonden met de noodzaak van een echte breuk, de noodzaak om het 
verleden achter zicht te laten om een nieuw taal te genereren, een taal die een 
dialoog kan aangaan met andere, internationale kunstvormen. Maar toch moet 
die taal gelinkt zijn aan het heden, aan de immaterialiteit van een cognitief-
culturele economie die handelswaar – de handelswaar waartegen de kunstenaars 
van de arte povera zich afzetten – veranderde in symbolische en abstracte 
goederen. En dat zijn unieke instrumenten om een identiteit mee te creëren.

Silvano Manganaro is kunstcriticus en curator. Hij woont en werkt in Rome.



De kunstscène in Turijn
in de beginjaren van de arte povera
Francesco Poli

Turijn is een stad van historische betekenis (de eerste hoofdstad van het 
eengemaakte Italië) en een moderne industriële stad (de hoofdstad van de 
Italiaanse automobielindustrie). In de jaren zestig was de stad een centrum van 
de avant-garde. Er was een intens politiek-maatschappelijk debat (stakingen 
onder de arbeiders, studentenprotesten), maar er was ook een levendige culturele 
activiteit: er waren bloeiende uitgeverijen, theater- en muziekvoorstellingen, en 
een bijzonder actieve plastische kunstscène.

Hoewel de kern van het Italiaanse kunstgebeuren zich vooral situeerde in 
Milaan en Rome, was het de Turijnse kunstscène die in vele opzichten meer 
internationale bekendheid genoot. Het was in Turijn ook dat alles aanwezig was 
voor een buitengewonde interactie tussen de meest progressieve experimentele 
kunstrichtingen die toentertijd opdoken in Europa en de Verenigde Staten. 
Die gunstige situatie was te danken aan het grote aantal innovatieve galeries, 
aan het feit dat de kunstverzamelaars er open stonden voor nieuwe dingen, 
aan de inspanningen van de critici, aan het feit dat de stad het enige Italiaanse 
museum huisvestte dat openstond voor hedendaagse kunst (de Galleria Civica 
d’Arte Moderna), en natuurlijk aan het feit dat er kunstenaars woonden van 
buitengewoon niveau. 

De eerste tentoonstellingen die het etiket “arte povera” droegen werden door 
Germano Celant georganiseerd in andere steden (Genua; 1967; Bologna en 
Amalfi, 1968), maar de kern van de groep werd gevormd door kunstenaars 
afkomstig uit Turijn. Men kan gerust stellen dat de fundamentele elementen 
van de beweging zich beginnen aftekenen en tot rijping komen in de eerste 
helft van de jaren zestig binnen de Turijnse context. In die context speelden 
heel wat factoren. Er waren tentoonstellingen in galeries als Galleria Notizie 
van Luciano Pistoi, Galleria Sperone van Gian Enzo Sperone, Galleria Stein 
van Christian Stein. Verder waren er de activiteiten van kunstenaars als 
Michelangelo Pistoletto en Piero Gilardi, de oprichting van het Deposito 
d’Arte Presente in 1967-68 (gefinancierd door een groep verzamelaars), en ten 
slotte de performances in de Piper Club (1967-68), een avant-garde discotheek, 
ontworpen en uitgebaat door de architect Piero Derossi.

Hoewel ze niet direct betrokken waren bij de arte povera, moeten we ook de 
volgende galeries vermelden omdat ze bijdroegen tot de ontwikkeling van het 
internationale artistieke klimaat in het Turijn van de jaren zestig: Galleria La 
Bussola, Galleria Martano, Galleria Il Punto, LP220, Il Fauno, Galleria Galatea 
en het International Center of Aesthetic Research. Sperone begon zijn carrière 
als assistent bij Galleria Galatea van Mario Tazzoli, en Pistoletto toonde er zijn 
eerste werken met spiegels in 1963. In het ICAR, dat opgericht werd in 1960, 
was Michel Tapié de bezieler van een dynamisch tentoonstellingsbeleid; daarbij 
stonden vooral de informele internationale bewegingen in de kijker, waaronder 
bijvoorbeeld de Japanse Gutai-groep. De werken en performances van die groep 



hadden overigens ook een belangrijke invloed op de proceskunst en de arte 
povera.

Een ander belangrijk aspect dat we niet mogen vergeten, is dat in die tijd de 
avant-garde gelieerd was aan het theater. Een belangrijke naam in dat verband 
is Edoardo Fadini, die verschillende keren het Living Theatre naar Turijn bracht 
(met voorstellingen in 1965, 1966, 1967 en 1969 in de Unione Culturale en 
het Teatro Alfieri). Het libertijnse vitalisme van het Living Theatre vormde een 
referentiepunt voor Pistoletto’s Zoo-groep. Er was daarnaast de regisseur Carlo 
Quartucci, die bij enkele gelegenheden samenwerkte met Jannis Kounellis en 
Giulio Paolini voor de decors.

Maar laten we hier even terugkeren naar de specifieke artistieke context die 
verbonden is met het ontstaan van de arte povera. Galleria Notizie opent in 
1957-58 met een tentoonstelling van Wols. In de daaropvolgende jaren stelt 
de galerie het werk voor van de beste Italiaanse en buitenlandse kunstenaars, 
waaronder Fontana, Burri, Tobey, Jorn, Gallizio, Tàpies, Twombly. Vanaf 
1964 verschuift de belangstelling naar bewegingen die verder gaan dan het 
informele, met kunstenaars als Castellani, Manzoni, Stella, Noland, Accardi, en 
toekomstige arte poverakunstenaars als Giulio Paolini, Luciano Fabro en Mario 
Merz. Onder de critici die samenwerken met de galerie (en met het tijdschrift 
Notizie) is vooral Carla Lonzi een opmerkelijke figuur. Als criticus was ze 
begonnen in Turijn en in 1968 publiceert ze haar boek Autoritratto bij uitgeverij 
De Donato. Dit buitengewone werk is een neerslag van haar gesprekken met de 
beste kunstenaars van de avant-garde (waaronder veel arte poverakunstenaars).

In 1967 stelde Galleria Stein voor het eerst werk tentoon van Alighiero Boetti 
(1967). In diezelfde galerie zouden ook Mondino, Pistoletto, Pascali en Paolini 
hun werken tonen. Vanaf de jaren zeventig, toen Sperone verhuisde naar Rome 
en New York, was het de belangrijkste arte poveragalerie in Turijn, samen met 
de nieuwe galeries van Giorgio Persano en Tucci Russo, die beide verbonden 
waren met Galleria Sperone in de beginperiode.

Gian Enzo Sperone was eerst werkzaam bij Galleria Galatea en later als 
directeur bij Galleria Il Punto (waar hij onder andere de eerste tentoonstelling 
van Roy Lichtenstein in Italië presenteerde) voor hij zijn eigen galerie opende 
in 1964. Van 1964 tot 1966 werkte hij nauw samen met Ileana Sonnabend in 
Parijs en Leo Castelli in New York. Hij presenteert Amerikaanse neodadaïsten 
en popkunstenaars, evenals jonge Italiaanse kunstenaars als Pistoletto, Pascali 
(1966), Gilardi en Piacentino. 

Van groot belang voor ontwikkelingen van Italiaanse installatiekunst is de 
tentoonstelling Arte Abitabile (1966) met werken van Gilardi, Piacentino en 
Pistoletto. Onmiddellijk daarna zijn er de activiteiten van een collectief dat 
behalve het werk van Warhol, Rosenquist, Chamberlain, Flavin en Fontana, 
ook werken toont van Pascali, Piacentino, Anselmo, Zorio, Fabro, Pistoletto en 
Gilardi – met andere woorden, van veel kunstenaars die Celant vermeldt in zijn 
eerste tekst over arte povera (Arte Povera. Note per una guerriglia, in “Flash Art”, 
november-december 1967).



Van 1966 tot 1969 presenteert Sperone solotentoonstellingen van de 
belangrijkste protagonisten van de arte povera: Pascali, Pistoletto, Gilardi, 
Marisa Merz, Zorio (1967, 1968), Mario Merz (1968), Piacentino, Anselmo 
(1968, 1969), Penone (1969), Kounellis (1968), Calzolari (1969). Dat Sperone 
een cruciale rol speelde bij de internationalisering van de groep, wordt duidelijk 
als we zien dat op de strategische tentoonstelling Prospect ‘68 in de Kunsthalle in 
Düsseldorf, hij en Sonnabend in hun tentoonstellingsruimte het werk tonen van 
Calzolari, Boetti, Piacentino, Prini, Anselmo, Merz en Zorio.

Zoals we reeds vermeld hebben in verband met het beginstadium van de arte 
povera, was de rol van Pistoletto en Gilardi bijzonder belangrijk. Pistoletto 
fungeerde als link tussen Galleria Sperone en Galleria Sonnabend (waar hij zijn 
werken met spiegels toonde op een solotentoonstelling in 1964). Sperone merkt 
op dat hij een waardevol raadgever was voor de Turijnse galerie wat betreft 
keuze van kunstenaars en strategie. Begin 1966 organiseerde Pistoletto in zijn 
atelier de tentoonstelling Oggetti in meno (Minus Objecten) (1965-66), waar 
bijzonder uiteenlopende objecten en installaties te zien waren die herinnerden 
aan het neodadaïsme en de popart, maar reeds kenmerken vertoonden van 
de arte povera. De kunstenaar stelde de deuren van zijn atelier ook open voor 
iedereen die wou samenwerken met hem aan collectieve projecten. Uit dat 
initiatief ontstond ten slotte de Lo Zoo-groep.

Gilardi toonde zijn Tappeti natura [Natuurtapijten] in 1966 bij Sperone en het 
jaar daarop bij Sonnabend. In 1967 stopt hij zijn activiteiten als kunstenaar 
en gaat hij op reis. Op zijn reizen verzamelt hij documentatie en hij schrijft nu 
voor tijdschriften. Zijn reportages voor Flash Art (1967-68) vanuit New York, 
Düsseldorf, Amsterdam, Stockholm en Californië, vormen een bijzonder bron 
van informatie en bevatten reflecties over de internationale kunstscène. Hij 
probeert nieuwe vormen van zelfbeheer te organiseren voor kunstenaars, en dat 
resulteert ook in een polemiek met Szeemann en de weigering om deel te nemen 
aan de tentoonstelling When Attitudes Become Form (1969).

Onder de tentoonstellingen die in 1967 spraakmakend zijn in Turijn, 
verdient Con Temp l’Azione een bijzondere vermelding. Curator was Daniela 
Palazzoli en er waren drie galerieën bij betrokken (Sperone, Il Punto, Stein). 
De werken deinden uit door de hele stad. Er was bijvoorbeeld de bal van 
krantenpapier die Pistoletto door de straten liet rollen, of de rode draad die de 
drie tentoonstellingsruimtes van Aldo Mondino verbond. Deelnemers aan deze 
tentoonstelling waren Mondino, Pistoletto, Gian Enrico Simonetti, Boetti, 
Piacentino, Alviani, Fabro, Zorio, Anselmo en Ugo Nespolo.

Het Deposito d’Arte Presente werd in gebruik genomen in 1967 en zou tot 
1969 blijven bestaan als tentoonstellingsruimte. De ruimte werd ingericht in 
een voormalige garage op initiatief van de verzamelaar Marcello Levi en genoot 
financiële steun van een groep kunstliefhebbers. In de programmatekst lezen 
we dat het doel is om “de uitzonderlijke vitaliteit van de huidige generatie 
van kunstenaars” te steunen en te bevorderen, en om de “die kunstenaars te 
promoten door diverse manifestaties, zoals de organisatie van permanente solo- 
en groepstentoonstellingen, direct contact tussen publiek, kunstenaars en critici, 



de uitgave van een periodiek bulletin dat moet fungeren om de initiatieven in 
Turijn te linken aan andere evenementen in de wereld.”

De woordvoerder en beheerder van de ruimte wordt Gilardi. Er zijn voortdurend 
tentoonstellingen met werken van Amerikaanse en Europese kunstenaars, 
waaronder bijna alle arte poverakunstenaars (Pistoletto, Merz, Zorio, Anselmo, 
Paolini, Boetti, Calzolari). Er worden conferenties, debatten en ontmoetingen 
tussen kunstenaars, schrijvers en regisseurs georganiseerd. Verder zijn er 
theatervoorstellingen, bijvoorbeeld van de Lo Zoo-groep, van Steve Lacy of zelfs 
van Pier Paolo Pasolini, die er zijn eerste voorstelling van Orgia presenteert.
Het Deposito wil enerzijds een soort Kunsthalle zijn, en anderzijds wil het 
een ruimte worden voor multidisciplinaire creaties, maar door een gebrek 
aan financiële middelen en door interne onenigheid was het een kort leven 
beschoren.

Een andere “alternatieve” plek in Turijn in de jaren 1967-68 is de Piper Club: 
een discotheek waar ook optredens zijn van popgroepen, maar die zich ook 
afficheert als cultureel centrum dat gelinkt is aan de politieke protestbewegingen 
van de jongeren, en als ruimte voor tentoonstellingen en performances van 
kunstenaars en theatermakers. Belangrijke evenementen waren La Fine di 
Pistoletto, een performance met spiegels ; een environment met Natuurtapijten 
van Gilardi; een modeshow waaraan ook Boetti en Gilardi deelnamen; diverse 
spraakmakende theatervoorstellingen en happenings, waaronder voorstellingen 
van het Living Theatre, van Carlo Quartucci, het Open Theatre en het Arts 
Laboratory uit Londen, en een performance van Carmelo Bene. 

Hoewel deze tekst enkel een samenvatting is en geen uitputtend overzicht biedt, 
geloof ik dat de lezer toch een idee krijgt van de bijzondere vitaliteit en het 
culturele en artistieke klimaat van Turijn in de tijd dat de arte povera het licht 
zag – vandaag zo’n vijftig jaar geleden.

Francesco Poli is criticus en kunsthistoricus. Hij woont en werkt in Turijn.



tussen idee en beeld op steeds wisselende plekken 
(misure variabili) in onze omgeving (op een stuk 
van de muur, vloer of de diaprojector zelf) richt 
Anselmo de aandacht op die ene concrete plek. 
Elke normale ervaring van de werkelijkheid krijgt 
door deze simpele toevoeging een geheel andere 
dimensie. De beeldende kunst is op deze manier 
een middel om vragen op te roepen over de 
algemene opvatting van de werkelijkheid. 

Op de expo Arte Povera A-Z tonen wij een 
bijzonder werk van Giovanni Anselmo: Particolare 
(in correspondenza del Lato in alta della prima i di 
Infinito) uit 1974. De tekening is 25 cm x 25 cm 
en is all-over getekend met potlood. Het is een 
werkje dat een beetje inhoudelijke context vergt: 
in de periode 1969-1977 realiseerde Giovanni 
Anselmo heel wat van deze werken op formaten 
20 cm x 20 cm / 25 cm x 25 cm / 40 cm x 40 cm 
die hij beschouwt als “delen” van “oneindigheid”. 
De tekeningen zijn zichtbare “fracties” van 
“infinito” – de kunstenaar geeft dat ook aan in 
de bijtitel van de tekening. “Een detail van het 
bovenste deel van de eerste I van Infinito” - deze 
tekening is dus een imaginair maar tegelijk 
concreet zichtbaar deel van wat Giovanni 
Anselmo beschouwt als “oneindigheid”.
Dit werkje uit 1974 is tegelijk dubbelwerkend: 
het verwijst formeel naar de fundamentele 
(Amerikaanse) kunst maar past perfect in het 
haast kosmische concept van Giovanni Anselmo 
die de relativiteit van dingen en mens in een 
ruimer en onvatbaar geheel weet te plaatsen.

(bewerkte tekst; bron S.M.A.K., Gent).

GIOVANNI ANSELMO

De werken van Giovanni Anselmo (1934) 
handelen op een filosofische en poëtische wijze 
over de natuur en onze aarde. Afwisselend betrekt 
hij in zijn werken verschijnselen en begrippen 
als richting (windrichting), energie, torsie, 
druk, eindigheid/oneindigheid, zichtbaarheid/ 
onzichtbaarheid of geheel/deel. In veel van 
zijn werken wijst Anselmo letterlijk op de 
werkelijkheid. Niet zonder humor waren de 
langzaam veranderende sculpturen te zien tijdens 
de tentoonstelling Op Losse Schroeven (1969), die 
bestonden uit twee blokken graniet waartussen 
met ijzerdraad respectievelijk een krop sla en een 
stuk vlees waren gebonden (Sculptuur die sla eet 
en Sculptuur die vlees eet noemde Anselmo ze). 
De verrotting van sla en vlees zorgden langzaam 
maar zeker voor de ontbinding van het beeld. 
In het werk Oltremare a oriente, grigio alleggerito 
a occidente e un particolare [Ultramarijn in het 
oosten, verlicht grijs in het westen en ‘particolare’] 
voegde hij twee thema’s samen: de richting 
(aangegeven door een kompas in een plaat graniet, 
een ultramarijn-blauwe lijn en een hangende 
grijze steen) en de idee van de relatie tussen deel 
en geheel door middel van een diaprojectie van 
het woord ‘particolare’ (deel) op een willekeurige 
plek. Met het begrip ‘particolare’ roept hij 
tegelijkertijd de gedachte op dat deze in principe 
niet bijzondere plaats een deel is van de ruimte 
waarin men zich bevindt en, wanneer men dit 
idee vasthoudt, van de totale stoffelijke omgeving 
van de mens. Elk stuk van de werkelijkheid is een 
deel van het geheel.Dit geldt ook voor Particolare 
(een dia-installatie voor 4 projectoren). Door het 
woord ‘particolare’ te projecteren als een brug 

GIOVANNI ANSELMO, Particolari visibili e misurabili di Infinito come scritta ingrandita, 
1975, Galleria Enzo Sperone, Roma - © Archivio Anselmo 



ALIGHIERO E BOETTI

Alighiero e Boetti (1940-1994) werkt vanaf 1965 
aan een stilistisch zeer divers oeuvre in de luwte 
van de arte povera. Vanuit deze kunststroming 
ontwikkelt hij ook zijn onderzoek naar het 
creatieve proces van het beeld. Omdat hij het 
creatieve proces analyseert, waardoor ervaringen 
van allerlei aard in kunst worden omgezet, wordt 
hij door sommigen ook wel tot de conceptuele 
kunst gerekend. Hij onderzoekt het begrip dualiteit 
in koppels van tegengestelden zoals orde en 
chaos, natuur en artefact, toeval en systeem. Deze 
beschouwt hij als enkel linguïstische conventies; 
elk ding omvat immers zijn tegengestelde. Via een 
speelse confrontatie tussen enerzijds ‘objectieve’ 
ordeningen zoals geometrie, getalsverhoudingen, 
rasters, en anderzijds de chaotische leefwereld, zet 
hij het westerse denksysteem op losse schroeven. 
Denken in categorieën ondermijnt immers de 
mogelijkheid de wereld te begrijpen. In het werk 
op papier La metà ed il doppio è l’unita mancante 
[De helft en het dubbele zijn de ontbrekende 
eenheid] speelt hij met rasters, orde en wanorde. 
De geometrie vertaalt zich in de symmetrie van de 
twee bijna monochrome luiken in de warm/koud 
kleuren rood en blauw. Het idee van de geometrie 
werd echter doorbroken door de techniek van 
de ballpoint die het oppervlak doet vibreren. In 
het opschrift geeft Boetti getallen in letters weer, 
zonder spaties. Dit geeft een zekere ‘vertraging’ in 
het lezen waardoor het doek bij de toeschouwer 
een bijkomende concentratie afdwingt. Anderzijds 
brengt de lezer ook zijn eigen ritmiek aan in 
het werk. In de zoektoch naar de relatie tussen 
de twee getallen tuimelt de toeschouwer in een 
duizelingwekkende mentale salto. Een eerste 
vermoeden (mis)leidt naar de gedachte dat het 
ene getal het dubbele is van het andere, maar na 
enige mathematische gymnastiek komt men tot de 
conclusie dat de helft van 3952 en het dubbele van 
988 beiden gelijk zijn aan 1976. Een verwijzing 
naar het jaartal waarin het werk is vervaardigd.
Alighiero e Boetti maakte schitterende broderies 
van wereldkaarten en teksten in Afghanistan, waar 
hij een hotel runde, en wordt terecht beschouwd 
als één van de eerste kunstenaars die Oost en West 
bij elkaar bracht via de meesterlijk uitvoerende 
hand van Afghaanse textielwerkers.
De “e” tussen zijn voornaam en zijn familienaam 
is op zich al een filosofisch standpunt waarbij het 
“ik” steeds in relatie blijft staan tot de geschiedenis 
(de familienaam) van het “ik”.

(bewerkte tekst; bron S.M.AK., Gent)

PIER PAOLO CALZOLARI

Pier Paolo Calzolari (1943, afkomstig uit 
Bologna) bleek ook al snel gegrepen door de 
overrompelende tijdsgeest van de late jaren zestig, 
revolte-zwangere jaren die snakten naar nieuwe 
vormen van expressie en plastische uitdrukking. 
In 1967 stelde Calzolari (ook) tentoon in DAP 
– Deposito d’Arte Presente in Turijn – het was 
een vrije plaats waarbij naast Marcello Levi en 
Michelangelo Pistoletto ook Enzo Sperone nauw 
bij betrokken was. Het was via deze intelligente 
dealer dat ook Ileana Sonnabend in contact 
kwam met Calzolari, wat hem in 1971 een 
tentoonstelling opleverde bij haar in New York. 
Pier Paolo Calzolari is bij ons vooral bekend 
met “onderkoelde” sculpturen die bijvoorbeeld 
bestaan uit een ladder of een grillig stuk lood of 
koper dat ijs-gewijs getransformeerd wordt via 
een koelgroep. Dit soort werk is tegelijk ijskoud 
maar ook betoverend mooi. Via de omweg van een 
industrieel apparaat zet het de kunst opnieuw in 
een ander daglicht: de koelgroep veroorzaakt een 
tijdelijk laagje patina op het materiaal, de drager 
van het kunstwerk.
Op Arte Povera A-Z waren wij niet bij machte 
om zo een feeërieke, “gekoelde” sculptuur te 
tonen omdat de originele koelgroep bij deze reeks 
werken niet meer strookt met de vereisten van 
deze tijd. Het toont aan dat de conservatie van 
kunst – zelfs al van de jaren zestig en zeventig – 
problematisch wordt bij gebrek aan technische 
apparatuur die niet meer van onze tijd is.
Museumcultuur Strombeek/Gent presenteert 
van Calzolari twee tekeningen uit de jaren zestig. 
Denso [Dicht] is een broze tekening uit 1967 die 
als een lijn van de ene naar de kant van het papier 
slingert, al ware het een ijzeren draad met erin 
verweven het woord “denso”.
De andere tekening is een studie uit het jaar 1968 
en geeft ternauwernood haar tekst prijs: “vrijheid/ 
van welke ruimte / buiten controle”. Het is een 
tekst als een collage geflankeerd door het motief 
van een naald. Het is en blijft aan de toeschouwer 
om de woordelijke fragmenten zelf aan elkaar te 
naaien...

LUCIANO FABRO

Het werk van Luciano Fabro (1936-2007) roept 
vaak eerder gevoelens van sensualiteit en luxe 
op dan van armoede en eenvoud. Vanaf 1963 
vervaardigde Fabro eenvoudige constructies 



erg in trek was; logisch dat zijn werk snel werd 
gerecupereerd als Italiaanse popart. Eenzelfde 
(Amerikaans) lot was trouwens Michelangelo 
Pistoletto beschoren met zijn suggestieve motieven 
gezeefdrukt op spiegels. Beide kunstenaars en goede 
vrienden zetten zich al snel en heftig af tegen die 
pogingen van Amerikaanse inlijving. Het waren 
ook deze kunstenaars die, gesteund door verlichte 
industriëlen en iemand zoals Enzo Sperone, die 
de ruimte Deposito d’Arte Presente (DAP) in 
1967 openden in het toen bruisende Turijn waar 
kunstenaars in eigen beheer tentoonstellingen en 
culturele manifestaties op touw konden zetten.
Het werk Tapis-Natur, Cavoli e neve (1966-
1987) is een representatief werk uit de collectie 
van S.M.A.K. dat een stukje artificiële natuur/
cultuur symboliseert en meteen ook de tijdsgeest 
representeert.
Piero Gilardi is vooral samen met Tommaso Trini 
(kunstcriticus voor o.m. het magazine Domus) een 
seismograaf van wat er toen in het midden van 
de jaren zestig in de westerse wereld borrelde aan 
nieuwe kunst. Zonder hun prospecties zagen grote 
tentoonstellingen zoals Op Losse Schroeven en When 
Attitudes Become Form er zeker anders uit.
Vooraleer er sprake was van arte povera wist Piero 
Gilardi de toenmalige, quasi algemeen verspreide 
kunst van het midden van de jaren zestig te 
definiëren als “micro-emotive art”.
Piero Gilardi: “De culturele achtergrond van 
‘micro-emotive art’ is uiterst complex en wordt 
rijkelijk voorzien van nieuwe mentale verschijnselen: 
hernieuwde belangstelling voor het individu en 
voor de vrijheid van het individu, de dissociatie en 
verwijding van de waarneming door psychedelische 
ervaring, en de transformatie van het werk van de 
kunstenaar van bekwaam vakmanschap naar de 
vrije creatie van artistieke ‘environments’.”
Piero Gilardi trok zich wegens heel veel 
onenigheden met het commerciële reilen en zeilen 
in de kunstwereld terug en werd een activist/
militant die zich vooral bezighield/houdt met het 
organiseren van politiek getinte stoeten.
Vandaag is Piero Gilardi nog steeds de bezieler van 
het Parco Arte Vivente; in een perifeer, desolaat, 
industrieel verlaten en sterk vervuild gebied in 
Turijn richtte Piero Gilardi een centrum met park 
op waar de nadruk breed ligt op kunst en ecologie. 
Zie: www.parcoartevivente.it
Piero Gilardi is zeker en vast de kritische noot in 
het arte povera verhaal. Hij stond op het einde 
van de jaren zestig voor kunst die synoniem was 
voor proces en permanente verandering. Toen 
hij zag dat de meesten aan de kant van Germano 
Celant werden “verkocht” aan de wachtende 

uit geometrische elementen waarin, naast de 
vorm, zwaartekracht en beweging centraal staan. 
Vanaf 1968 zijn de sculpturen zeer verschillend 
van karakter en verschijning en veelal gemaakt 
van prachtige, rijke materialen zoals goud, glas, 
marmer en zijde. In Fabro zijn denken en werken 
volgt de vorm niet de inhoud, maar ontstaat de 
inhoud uit de vorm. Het is niet zijn intentie om 
ideeën of gevoelens tot uitdrukking te brengen. 
Luciano Fabro materialiseert zijn inzichten om via 
de zintuigen onze geest te bereiken met daarbij 
centraal dat het idee van de klassieke vorm gestalte 
moet krijgen.
Bacinelle (Iconografia) uit de collectie S.M.A.K. is 
een lange, met antiek linnen bedekte tafel, waarop 
acht schotels van Venetiaans glas geplaatst zijn. 
In de met gedistilleerd water gevulde schotels 
“drijven” brokstukken van glas die de ledematen 
voorstellen van acht revolutionaire helden (o.a. 
Tantalus, Madame Curie, Johannes de Doper en 
Pasolini). Op deze tafel worden mensen geofferd 
die lichamelijk geweld ondergingen vanwege 
hun ideeën. Johannes de Doper is de kern van de 
iconografie van ‘Iconografia’. Het is een werk dat 
een soort pathos bezit en slechts begrepen wordt 
door hen die gevoel hebben voor theater en voor 
het Italiaanse mediterrane temperament, waarin de 
hemelse en aardse liefde samenvallen in sympathie.
Het werk op de expo Arte Povera A-Z, eveneens 
afkomstig uit de collectie van S.M.A.K. heeft als 
titel Italie Hypocrite. Het is een indrukwekkende, 
aan een koord hangende, op linnen gekleefde kaart 
van Italië. Italië aan een strop... Het is een motief 
dat al meer verscheen in het werk van Luciano 
Fabro –uitgevoerd in geleidend koper of een ander 
materiaal maar steeds “hangend” aan het plafond. 
Het is een duidelijke, politieke uitspraak – een 
landkaart als een instrument van territorium en 
macht – hier herleid tot een vorm van “pivoterende” 
mobile.

PIERO GILARDI

Piero Gilardi (1942) uit Turijn is een buitenbeen 
binnen de arte povera. Hij was er ook bij in de 
eerste arte povera getitelde tentoonstelling in 1967 
in Genua. Piero Gilardi is vooral bekend met 
zijn zacht verende schuimrubberen tapijten in de 
vorm van groene kolen, bomen enz. weergegeven 
op een oppervlakte van twee vierkante meter in 
naturalistische stijl - net als écht...
Midden de jaren zestig had hij heel veel succes 
met dit soort werk dat ook bij de Amerikanen 



galeriehouders, hield hij het voor bekeken. Hij 
blijft tot op vandaag trouw aan zijn emanciperende 
en klein-utopische gedachtegoed omtrent een 
betere wereld – ook via de kunst.
Anny De Decker, samen met Bernd Lohaus de 
drijvende kracht achter de Antwerpse galerie 
Wide White Space over haar ervaring met Piero 
Gilardi: “In 1967 zag ik bij galerie Sonnabend 
een tentoonstelling van Gilardi in Parijs. Ik was 
onmiddellijk gecharmeerd. Heb toen een werk 
gekocht: “Les Potirons”, waarop verschillende 
kunstenaars geslapen hebben als we niet genoeg 
matrassen hadden. Ik heb het werk nog steeds, 
maar het is in belabberde toestand na al die jaren.”

JANNIS KOUNELLIS

“Mijn streven is om te presenteren, niet om te re-
presenteren”. Dat zijn de woorden waarmee Jannis 
Kounellis (1936) - de Griekse kunstenaar die op 
20-jarige leeftijd in Rome terechtkwam nadat hij 
zijn geboorteland ontvluchtte in de nasleep van 
de burgeroorlog - zijn werk pleegt te omschrijven. 
Het is dan ook vanuit die optiek dat Kounellis in 
1967 in de Romeinse Galleria L’Attico een levende 
papegaai tentoonstelt, naast rijen van andere orga-
nische en niet-organische materialen, waaronder 
cactussen en aarde. (Misschien wel onder invloed 
van Richard Serra, de Amerikaanse minimalist 
die het grote publiek vooral kent van zijn stalen 
sculpturen, maar die zijn eerste soloshow in Gal-
leria La Salita in Rome in 1965-1966: Animal 
Habitats: Live and Stuffed volstouwde met levende 
en opgezette dieren!). Twee jaar later, in 1969, zal 
Kounellis de nieuwe ruimte van diezelfde galerie 
in de Via Becceria inhuldigen met de perfor-

mance Dodici cavalli vivi waarvoor hij de galerie 
inrichtte als een stalling voor 12 levende paarden, 
een actie waarmee hij de galerie veelbetekenend 
transformeerde in een podium waar kunst en 
leven samenkomen. 
Centraal in Kounellis’ oeuvre staat de betrachting
om het kunstwerk een levend, “ademend” 
organisme te laten zijn. Dat verklaart ook 
waarom Kounellis verkiest te werken met een 
duidelijk “aanwezige” materialiteit, vaak levende, 
ongepolijste materialen die hun kleur, klank, 
geur en gewicht behouden. De materialen die 
hij gebruikt zijn dragers van tijd, geschiedenis 
en herinnering maar ook boodschappers van 
culturele, sociale en politieke thema’s.
Het gebruik van zware materialen, zoals lood, is 
betekenisvol. Niet alleen verleent de zwaarte reali-
teit aan de objecten, het gewicht is voor Kounellis 
ook indicatief voor een bepaalde moraliteit:
“Een gewicht van 100 kilogram steenkool, geen 
plastiek geschilderd als steenkool, geen abstract 
gewicht. Het gewicht is wat zich verbergt: zijn 
geschiedenis en moraliteit./ Als we over steen-
kool spreken, dan zijn we niet geïnteresseerd 
in geofysica. Als je denkt aan de verhalen van 
bijvoorbeeld Victor Hugo, bij wie steenkool een 
erg belangrijk element vormt. Of misschien eerder 
aan de aardappelschillen van Van Gogh. Die hele 
scène wordt afgebeeld als een scène van armoede: 
wel, van meer dan armoede, we spreken over een 
essentiële condition humaine. We spreken dus niet 
over een fysiek aspect, maar over een sociale en 
historische conditie.” Hetzelfde met koffie, jutte, 
speelgoedtreinen, kerosine, …
Kounellis’ werk gaat in essentie over “de mens”. 
Hij beroept zich op humanistische waarden die 
hij articuleert in een dialoog tussen de (kunst-)
geschiedenis en het heden.

PIERO GILARDI - Tapis-nature, cavali e neve, 1966-1987 - © Dirk Pauwels



MARIO MERZ

Als het oudste lid van de beweging vormt 
Mario Merz (1925-2003) een scharnier tussen 
twee generaties. Merz zet zijn eerste artistieke 
stappen onder invloed van Luciano Pistoi met 
wie hij in 1943 enkele maanden in gevangschap 
doorbrengt nadat beiden gearresteerd werden 
omwille van antifascistische activiteiten.
Merz’ oeuvre ontwikkelt zich vanuit de vraag 
wat de kunstenaar kan ondernemen in het licht 
van een onzekere toekomst. De slogan “Che 
fare?” die hij ontleent aan een politiek pamflet 
van Lenin uit 1902 en die herhaaldelijk in zijn 
werk terugkeert, vormt daarom misschien wel 
dé ultieme (woordelijke) condensatie van zijn 
denken. Het antwoord zoekt Merz in de natuur 
en in de verbinding van het menselijk lot met 
een grotere, kosmische dimensie. Geïnspireerd 
door cycli van organische groei en verwante, 
menselijke rituelen (die hij o.m. leert kennen via 
Claude Lévi-Strauss) creëert Merz ruimtelijke 
installaties waarin hij die processen transponeert. 
Bijvoorbeeld door middel van de cijferreeks van 
Fibonacci (de cijferreeks 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, 55, enz. die de natuurlijk groei van heel wat 
natuurlijke vormen verklaart). In die cijferreeks 
vindt Merz een systeem om natuurlijke 
groeiprocessen en bewegingen in de kosmos in 
zijn werk binnen te voeren. 
Vergelijkbaar is het gebruik van neon (vanaf 
1966) dat de natuurlijke materialen “als een 
soort bliksemschicht” moet doordringen en ze 
energie moet verlenen.
Vaak grijpt Mario Merz terug op oerbeelden 
(bvb. de iglo) en prehistorische voorstellingen. 
Eind jaren ‘70 gaat hij steeds vaker dieren 
afbeelden. Zijn bestiarium bestaat uit 
fantastische dieren geïnspireerd op onder meer 
krokodillen, reptielen, neushoorns, leeuwen, 
tijgers, bizons, enz. – die hij afbeeldt als 
archetypes of oerbeelden in krachtige lijnen en 
kleuren.
Naast de installatie Gambe Rotonde (1978) 
waarin dit soort motieven samenkomt, tonen 
wij hier ook de tekening Vento preistorico dalle 
montagne gelate uit 1983, een titel die Merz ook 
gebruikte voor verschillende andere werken. 
Door de term “prehistorisch” te gebruiken, 
verliest de wind haar puur fysieke kwaliteit; 
in combinatie met het beeld van de “bevroren 
bergen” – een poëtische uitdrukking voor de 
ijstijden – roept het beeld een gevoel van tijd op, 
namelijk dat van een overweldigende tijd die 
onszelf voorafgaat en ons overstijgt. 

“Mijn werk is altijd gelinkt aan tijd”, stelt Merz, 
“aan een gevoel van tijd dat bij momenten het 
realisme van de huidige tijd tegenspreekt, en 
eerder lijkt op een metafysica van tijd.”

MARISA MERZ

Het is toch godgeklaagd met de aanwezigheid 
van vrouwelijke kunstenaars in de neo-avant-
garde in de jaren zestig. Binnen de bekende 
kern van arte povera was er amper één vrouw te 
bespeuren: Marisa Merz (1926) die gehuwd was 
met de befaamde arte povera-icoon Mario Merz 
die in 2003 overleed.
Het is tekenend hoe fragiel de positie van de 
vrouw toen nog was en dat is meteen ook aan 
het werk van Marisa Merz te zien die wel in 
2001 werd bekroond met een prestigieuze 
Gouden Leeuw – for Lifetime Achievement op 
de Biënnale van Venetië – (zoals dit jaar Belgisch 
kunstenaar Jan Lauwers er ééntje ontving voor 
zijn gehele theateroeuvre, zonder Belgische 
aandacht of pers).
In de jaren zestig maakt Marisa Merz o.a. in 
the Piper Club in Turijn met industriële platen 
prachtige, hangende organische vormen die een 
vrij spel speelden met het invallend licht.
Haar werk steekt binnen de arte povera sterk af 
tegen dat van haar collega’s. Haar oeuvre is een 
gevoelige zoektocht naar het innerlijke dat ze 
heel broos tot uiting brengt via schilderkunst, 
sculpturen, textiel en werken op papier. Ze raakt 
“plastisch” haar dragers als het ware met moeite 
aan en betekent haar kunst met figuren met 
“vormen” van ingetogen verinnerlijkte expressie. 
Haar broze koppen van klei bijvoorbeeld zijn als 
koppen die aan Goden doen denken, in de verte 
... gelieerd aan de antieke Griekse sculpturen. 
Er zit duidelijk iets tijdloos in haar kunst; de 
fragiliteit van lijnvoering wordt perfect in balans 
gebracht met zuiderse, heldere en “optimistische” 
kleuren. Ze maakt werk dat geheel in de lijn 
zit van vrouwelijke, geduldige arbeid en hierin 
schuilt haar eenzaam verzet (waarschijnlijk) 
tegen de masculine context waarin ze zich wel 
moest bewegen.
In het midden van de jaren zeventig stelde ze 
tentoon onder een titel die wellicht heel treffend 
haar artistiek credo verbaal samenvat: With 
Closed Eyes, The Eyes Are Extraordinarily Open.
Op Arte Povera A-Z presenteren wij een werk op 
papier dat perfect haar “andere” manier aantoont 



om het inherent existentiële van het mens-zijn 
tot uitdrukking te brengen.
Haar poëtische oeuvre is als een ensemble 
archaïsche beelden dat zich ontplooit in een 
wereld die meer en meer de voeling verliest met 
het algemeen culturele erfgoed.

GIULIO PAOLINI

Samen met Alighiero Boetti vormt Giulio 
Paolini (1940) wat men zou kunnen noemen de 
conceptuele pool van de arte povera. Wat Paolini 
bezighoudt, is het ontrafelen van de vraag hoe 
kunst opereert. Hierop probeert hij een antwoord 
te vinden via een strenge analyse van de fysieke, 
kenbare componenten van het kunstwerk (kader, 
doek, kleur, tekening…). Een voorbeeld hiervan 
is Disegno Geometrico (1960): een canvas waarop 
enkel de rasters te zien zijn die normaal aan de 
tekening voorafgaan. 
Een tweede onderwerp dat Paolini sterk 
bezighoudt, is dat van de auteur en zijn relatie 
met het werk. Parallel met de debatten in de 
literatuur die zich eind jaren zestig afspelen (rond 
Michel Foucault en Roland Barthes die in 1968 
het essay “De dood van de Auteur” publiceert) 
verwerpt Paolini de romantische notie van de 
kunstenaar als een geniaal “schepper”. “Ik ben het 
kader niet”, stelt hij! In Paolini’s denken worden 
de kunstwerken niet geboren uit een auteur, maar 
hebben ze altijd al bestaan.
Het hier getoonde werk Vis-à-vis (1992) is 
daarvan een prima voorbeeld. Conform 
de bekende beeldengroep Mimesi, waarin 
twee identieke gipsen sculpturen tegenover 
elkaar worden geplaatst, werden in dit werk 
een plaasteren buste – een replica van het 
Hellenistische portret van Alexander de Grote - 
in twee helften tegenover elkaar geplaatst als een 
perfecte spiegel. Het hernemen van bestaande 
beelden uit het rijke culturele verleden door 
middel van fotografische reproducties, gipsen 
afgietsels, en collages, is iets wat wel vaker 
terugkomt in Paolini’s werk. Door dit soort 
citaten probeert hij te lokaliseren waar de blik 
zich situeert. Eén van Paolini’s theses luidt dat de 
mens niet geïsoleerd kijkt, maar steeds in relatie 
tot wat hij reeds gezien heeft en nog zal zien.

PINO PASCALI

Aan de artistieke carrière van Pino Pascali (1935-
1968) kwam in 1968 abrupt een einde tijdens 
een dodelijk motorongeval in Rome. Slechts 
drie jaar daarvoor, in 1965, had hij (voordien 
vooral actief als illustrator en scenograaf voor 
onder meer de Italiaanse televisiezender RAI) 
zijn eerste solotentoonstelling gehad in Galleria 
La Tartaruga in Rome. In de drie jaar tot zijn 
dood verwierf Pascali grote waardering bij zowat 
alle belangrijke critici en werd zijn werk opgepikt 
door de meest radicale, vooruitstrevende galeries 
van die tijd, zoals Fabio Sargentini, Enzo 
Sperone en Alexander Iolas. 
Hoewel zijn oeuvre officieel uit minder dan 
honderd werken bestaat, was de periode 1965 
tot 1968 een onstuimige tijd waarin Pascali een 
extreme variatie aan werken produceerde. 
Eén van de vroegste reeksen, Armi (1965-66), 
bestaat uit levensgrote replica’s van moderne 
wapentuigen gefabriceerd uit oud ijzer - 
onbruikbaar en daardoor niets meer dan grote 
speeltuigen. Een ernstige en veelbetekenende 
verwijzing naar het samengaan van de globaal 
uitgeoefende militaire macht en consumentisme.
Het oeuvre van Pascali is een droomachtig 
universum dat bevolkt wordt door levensgrote 
dierlijke figuren, zoals dolfijnen, reptielen, 
walvissen en giraffen, … en cartooneske figuren 
waarvoor hij zich baseert op de attributen en 
personages uit strips zoals het Amerikaanse B.C. 
van cartoonist Johnny Hart, en Tarzan (ook 
Pascali’s fameuze hangbruggen behoren tot deze 
familie) die zijn aandacht trekken omwille van 
het romantische beeld van de prehistorie en de 
primitieve mens. Pascali vervangt als het ware 
het etnografische museum waar de modernisten 
hun inspiratie vonden door Hollywood en 
andere vormen van populaire cultuur.
Deze sculpturen stelt hij samen uit eenvoudige 
huishoudmaterialen, zoals staalwol - een 
materiaal dat beschikbaar werd dankzij de 
industriële boom van Italië in de jaren zestig - 
waarmee Pascali ook zijn fantastische “bachi da 
setola” vervaardigt, kleurrijke “zijderupsen” in 
allerlei vormen en formaten. 
Ook de mediterrane cultuur en het mediterrane 
landschap en zeker de zee, zijn het uitgangspunt 
voor enkele van zijn bekendste sculpturen en 
(ruimtevullende) installaties. Denk maar aan 
het droomachtige 32 mq di mare, een installatie 
bestaande uit 30 vierkante, zinken vaten, 
geëmailleerd in verschillende tinten blauw en 
gevuld met zeewater: een evocatie van de zee op 
mensenmaat.



De zee staat ook centraal in zijn bijdrage aan 
de film SKMP2 die de kunstenaar Luca Patella 
in 1968 produceerde met Fabio Sargentini en 
waarin, naast Pascali en Patella, ook Eliseo 
Mattiacci en Kounellis hun verschijning maken. 
In de film, opgenomen in augustus 1968 op 
het strand van Fregene, voert hij acties uit die 
verwijzen naar de ontstaansmythen van de 
klassieke oudheid. 
Dat Pascali ook graag zélf voor de camera 
plaatsnam, blijkt eveneens uit de 13 portretten 
die we hier presenteren met medewerking van 
Fabio Sargentini. In de reeks Pascali performer 
figureert Pascali met zijn energieke verschijning 
naast, tussen en ín zijn eigen werken. 

Over deze reeks, die in 1991 te zien was in 
Galleria Attico in Rome, schreef Fabio Sargentini 
een korte tekst.

PASCALI PERFORMER
Fabio Sargentini

Deze tentoonstelling van Pino Pascali, die ik al 
geruime tijd in gedachten had, ontstond vanuit 
heimwee naar zijn fysieke aanwezigheid – een 
heimwee dat soms opwelt in mij wanneer ik naar 
zijn sculpturen kijk. Het was soms of de giraffen 
met hun blanke nek zonder zijn aanwezigheid 

melancholische muzen werden, en zijn kanonnen 
niets meer dan troosteloze stukken speelgoed, als 
meubelen in een vallei. Met deze tentoonstelling 
wou ik een klein mirakel bewerkstellingen: ik wou 
Pino samen met hen terug tot leven brengen.
De verstijfde pose van de tinnen soldaatjes naast 
de kanonnen die hun armen spreiden als vogels 
op de rug van een projectiel, een inheemse 
Tarzan bedekt met raffia die de aap Cheetah 
uitscheldt, een jonge, glimlachende Neptunus 
die een standbeeld kust te midden van de zee, 
een persoon die onbewust een gevangenis rond 
zichzelf creëert: deze en andere projecties van 
Pascali zullen de galerie verzadigen met zijn 
lijfelijke charisma. 
Eindelijk! De sculpturen zullen het niet kunnen 
geloven dat ze naast elkaar staan! En wij, de 
toeschouwers, en de jongsten die er niet bij 
waren toen, we houden allemaal de adem in, 
zoals vroeger bij een performance. Is dat daar 
niet Pascali, dat personage gekleed in het zwart, 
de man die daar rondhangt tussen de rupsen, 
kanonnen, bruggen, giraffen, verrassend jong 
zoals eertijds?

PINO PASCALI MET CANNONE BELLA CIAO, 1965. Courtesy L’Attico Archive



GIUSEPPE PENONE

Giuseppe Penone (1947) groeit op in het Noord-
Italiaanse dorpje Garessio. Het contrast tussen 
de kleine agrarische gemeenschap in het dorp en 
het nabijgelegen Turijn is groot. De vaststelling 
dat mens en natuur in het Westen van elkaar 
vervreemd zijn geraakt, ligt meteen ook aan de 
basis van Penone’s productie. 
Zijn allereerste werken realiseert Penone 
rechtstreeks ín de natuur, zoals Alpi Maritimi 
(1968), een “act” die zich voltrekt in een bos 
dichtbij zijn ouderlijk huis in Garessio en waarin 
Penone met zijn hand (die later zal vervangen 
worden door een bronzen exemplaar) de stronk van 
een jonge boom omklemt, een sculpturaal gebaar 
dat de groei van de boom (althans in de bronzen 
versie) in de loop der jaren zal beïnvloeden.
Zijn visie wordt gekarakteriseerd door drie 
elementen. Ten eerste, dat voor Penone de vorm 
reeds bestaat en dat die in zekere zin ligt te 
wachten om door de kunstenaar te worden onthuld 
- en daarna door ons te worden gezien. Ten 
tweede, dat deze vorm gelinkt is aan menselijke 
dimensies en proporties; en ten derde, dat we te 
maken hebben met observaties eerder dan met 
metamorfosen. Aldus Laurent Busine, directeur 
van het MAC’s Grand-Hornu dat ons het prachtige 
werk Unghia e foglie ter beschikking stelde.
Teneinde een “echt” fysiek contact tot stand te 
brengen tussen de mens en de natuur zal Penone in 
de jaren die volgen steeds meer gebruikmaken van 
zijn eigen lichaam. 
In de performance Soffio di foglie uit 1979 ligt de 
kunstenaar op een stapel laurierbladeren (een kruid 
dat nota bene verbouwd wordt in de omgeving 
van Turijn) en blaast hij met forse zuchten de lucht 
uit zijn longen, zodat er wanneer hij opstaat een 
(efemere) afdruk is gevormd onder invloed van zijn 
lichaamsgewicht en adem. 
Dat soort sporen en afdrukken als het resultaat van 
het verkennen en ontrafelen van materialen via de 
tast, is een constante in Penone’s werk. 
In het hier getoonde Unghia e foglie is de 
kunstenaar vervangen door een monumentale, 
glazen vingernagel die de sterk geurende laurier 
platdrukt. Sinds 1987 heeft Penone van dit motief 
(dat hem in de eerste plaats fascineert als een zelf-
groeiend, zichzelf beeldhouwend element) een hele 
reeks sculpturen gemaakt. 
Naast deze sculptuur tonen we zes foto’s uit de 
reeks Rovesciare i propri occhi. De eerste versie 
hiervan dateert uit 1970 en bestaat uit een 
sequentie van dia’s die beginnen met een integraal 
portret van de kunstenaar die in het midden staat 

van een weg staat. Dia per dia komt de camera 
dichterbij tot de dramatische laatste foto die ons 
een close-up van de kunstenaar toont wiens ogen 
bedekt zijn met spiegels waarin de omgeving 
rondom hem weerspiegeld wordt. Een sterk 
statement dat onze kennis van de wereld gebonden 
is aan onze fysieke gevoeligheid en dus aan het 
onmiddellijke contact met de natuur. 
Deze “performance” herhaalde Penone op 
verschillende andere momenten en plaatsen. 
Hier tonen wij zeven foto’s van drie verschillende 
performances opgenomen in 1970 en 1971.

MICHELANGELO PISTOLETTO

Van Michelangelo Pistoletto werd hier eerder 
al - tijdens de tentoonstelling The Ever Changing 
Body - een kleine spiegel getoond waarop een 
fotorealistische afbeelding te zien was van een 
dameshand die een zwarte spiegel ophield. 
Vandaag maken we verder kennis met hem via 
een tweede, grotere spiegel en een zelfportret uit 
1967. 
Het zelfportret is een thema dat Pistoletto vooral 
bezighield in de jaren vijftig - een thema dat zijn 
kunst naar eigen zeggen binnendrong door het 
werk dat hij verrichtte in het restauratieatelier 
van zijn vader waar hij zich bekwaamde in de 
restauratie van (antieke) iconen. 
Zijn preoccupatie met dit thema zou uitmonden 
in een jarenlang, doorgedreven onderzoek naar de 
relatie tussen figuur en achtergrond dat in 1961 
resulteerde in The Present, een reeks schilderijen 
van zijn eigen beeltenis op een zwart geschilderd 
canvas overdekt met een dikke laag (reflecterende) 
vernis – een techniek die Pistoletto in de jaren 
’60 en ’70 zal perfectioneren tot wat we vandaag 
kennen als “mirror paintings”. Over dat moment 
stelt Pistoletto: “De figuur van een man leek naar 
voren te treden, in de ruimte van de galerie, alsof 
hij leefde; maar de echte protagonist was de relatie 
van onmiddellijkheid die gecreëerd werd tussen 
de kijker, zijn eigen reflectie en de geschilderde 
figuur, in een eeuwig “actuele” beweging (…) het 
was een dimensie van de tijd zelf.” Zo ontstond 
er een gevoel van “verbondenheid”, niet zozeer in 
religieuze zin, maar zoals Pistoletto zelf stelt “de 
spiritualiteit daalde neer op aarde”. Op die manier 
werden de religieuze effecten gesorteerd door 
antieke iconen in één klap gekatapulteerd naar 
vandaag. Dit vormt het beginpunt van een sociale 
visie die Pistoletto verder zal ontwikkelen in zijn 



werken als Lo Zoo, en later Cittadellarte.... 
In het Untitled zelfportret uit 1967 dat hier 
getoond wordt, ervaren we iets soortgelijks. 
In de mirror paintings, waarvan hier ook 
een exemplaar getoond wordt uit 1973, 
onderscheidt Pistoletto een aantal essentiële 
kenmerken waaronder de tijdsdimensie (niet 
louter representatie, maar gepresenteerd in de 
realiteit), de inclusiviteit van de kijker en zijn/haar 
omgeving (wat hen tot “zelfportret van de wereld” 
maakt), het verbinden van polariteiten (statisch/
dynamisch, oppervlakte/diepte, absoluut/relatief, 
enz.). 
De mirror paintings, stelt hij, zijn 
fenomenologische werken waarin de tijd zichzelf 
toont. Ze “bieden een perspectief van 360 graden: 
je kijkt in het verleden, in de toekomst, op en 
neer en rondom jezelf, beseffende dat je op een 
bepaalde, zeer relatieve wijze, het centrum vormt.” 
Die existentiële queeste ligt onder meer ook aan 
de basis van Autroritratto di stelle (1973), een 
levensgroot silhouet van een man (Pistoletto 
zelf!) samengesteld uit foto’s van het sterrenstelsel 
en gemonteerd op een plexiglas dat wordt 
opgehouden door twee wasspelden aan een draad. 
Pistoletto: “Ik heb gewerkt met beelden van het 
universum, waarmee ik een manier uitvond om 
te tonen dat elk punt van het universum een 
centrum is. Elk menselijk wezen, elk deeltje van 
de wereld is het centrum. De grote catastrofes 
zijn kleine puntjes, kleine ongevallen. Hun 
aanwezigheid vervaagt en wordt opgenomen in 
het trage ritme van de eeuwen.” 
De spiegel die we hier laten zien met de titel Filo 
con mollette [Wasdraad met wasspelden] toont een 
gelijkaardige compositie. Alleen is het niet de 
kunstenaar maar wijzelf die geprojecteerd worden 
in de spiegel van de tijd.

EMILIO PRINI

Omaggio a Emilio Prini is een situatie in het 
rustige “Kabinet” die is ontstaan uit een uiterst 
lang proces en jarenlange intentie om een tastbare 
aanwezigheid van Emilio Prini (1943) (hier) te 
kunnen presenteren. Alhoewel zijn werk erbij 
was bij de allereerste tentoonstelling getiteld Arte 
Povera in 1967 in galerie La Bertesca in Genua, 
in een organisatie van Germano Celant ,viel de 
interesse voor zijn werk tussen de plooien van de 
meer en meer door de kunstmarkt overgenomen 
kunstwereld. Emilio Prini’s werk was wel te zien 

in de meest belangrijke tentoonstellingen zoals 
Op losse Schroeven in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam en When Attitudes Become Form in de 
Kunsthalle in Bern (beiden in1969) en op een expo 
zoals Information (1970) in het New Museum in 
New York.
De kunst van Emilio Prini die zelf heel onzichtbaar 
blijft voor de kunstwereld is van groot belang 
omdat zij de kern van de kunst weergeeft als een 
permanent “levendige” kijk op de kunst en het 
kunstwerk niet beschouwt als een “af” product dat 
bestemd is als speculatieve koopwaar waarin de 
inhoud veelal snel verdampt achter de gevel van de 
schone schijn van het oppervlak.
Emilio Prini maakte heel weinig - en meestal onder 
de titel Standard - werken met fotografie, lood, 
neon, geluid en aluminium die hij permanent 
beschouwt als kunstwerken in proces. Een beperkt 
aantal kunstwerken wordt dus door Emilio Prini 
continu geactiveerd zodat het werk “anders” kan 
worden bekeken en het kunstwerk ook steeds 
nieuwe inhouden genereert al naargelang de 
context en zelfs de tijd waarin het zich bevindt.
Omaggio a Emilio Prini is het resultaat van een 
lang proces samen met gastcurator Cornelia Lauf 
die – verblijvend in Rome – de kunstenaar al jaren 
van dichtbij kent en opvolgt.
Omaggio a Emilio Prini is de reductie geworden 
van heel wat voorafgaande voorstellen in eerste 
instantie gebaseerd op een “Standard” uit 1967 
die bestond uit een aluminium lat van 6,5 meter 
in de vorm van een boog tussen twee muren. Na 
discussies en formele versobering liggen er nu twee 
standaard alu-latten van precies 6 meter (dat is 
de standaardmaat van aluminium in ons land), 
6 centimeter breed en 3 millimeter dik. Het zijn 
als het ware platgedrukte bogen geworden die 
op de grond rusten, perfect onder de twee rijen 
neonlampen in de bevallige zeshoekige ruimte. 
Onafhankelijk curator Cornelia Lauf schreef 
hieromtrent een tekst.
Omaggio a Emilio Prini is een werk dat de 
ruimte ruimte laat zijn, waarin het licht van de 
neons wordt opgevangen en lichtjes reflecteert in 
het aluminium. Het is een werk dat de ruimte 
binnensnijdt als mogelijk een echo aan de kunst 
van Lucio Fontana die met heel eenvoudige 
gebaren, zoals door met een mes een snede te 
maken in het schilderdoek, op zoek was naar 
een andere spatiale dimensie in de kunst. In het 
Kabinet is onopvallend de mededeling “omaggio 
a emilio prini” te lezen en onder een vierkant stuk 
plexiglas is een kopie te zien van de ruimte met 
aantekeningen van Emilio Prini die zijn denken 
over deze ruimte visualiseert.



Museumcultuur is bijzonder fier met de materiële 
aanwezigheid van Omaggio a Emilio Prini die voor 
het eerst in lange tijd aan het Belgische publiek 
aantoont dat grote kunstenaars zoals Emilio Prini 
onterecht niet aanwezig en dus onbekend blijven in 
onze private en publieke collecties.

OVER EEN OMAGGIO A EMILIO PRINI
Cornelia Lauf

Tentoonstellingen vertellen een verhaal, en de 
aanwezigheid van stille artefacten zorgt meestal 
voor discussie en debat. In dit geval vormt de 
tentoonstelling de achtergrond voor de verschijning 
van één van de grootste levende kunstenaars waar 
we mee te maken hebben.
Ogenschijnlijk lijkt het zo dat de artefacten 
waarnaar ik zal verwijzen met de term Omaggio a 
Emilio Prini irrelevant zijn... Misschien zijn ze niet 
eens een kunstwerk.
In een zeshoekige tentoonstellingsruimte die 
bekend staat als “Het Kabinet” liggen twee 
eenvoudige aluminium staven. De staven hebben 
de standaardafmetingen die je vindt in de betere 
doe-het-zelfzaak of metaalhandel. In België is de 
standaardlengte zes meter; in Italië is het zes en een 
halve meter. 
De staven liggen zo dat ze parallel zijn aan de twee 
neonlampen erboven, waardoor de indruk ontstaat 
dat ook deze opzettelijk geïnstalleerd zijn. 
Op de muur links van het werk hangt een 
kleine print-out van het grondplan van het 
Cultuurcentrum Strombeek. Met potloodlijnen 

zijn daarop nauwgezet verschillende oplossingen 
aangeduid voor de mogelijke installatie van de 
staven in ruimte. De A4-print-out op tikpapier 
– een materiaal dat Prini al tientallen jaren 
gebruikt – wordt beschermd door een vierkant 
stuk plexiglas dat direct op de muur bevestigd is. 
Het gaat in dit geval niet om picaglas of een ander 
standaardmateriaal dat Prini in het verleden wel 
vaker gebruikte, maar het is ook geen materiaal dat 
op de een of andere manier speciaal is. De vorm 
van het stuk plexiglas is “quadrato” – vierkantig – 
zoals de kunstenaar zelf droogjes opmerkte.
De titel van deze hommage staat in museumfont 
op de muur. Deze procedure, die standaard is in 
het museum, beschrijft klaarblijkelijk een werk over 
de kunstenaar en niet van de kunstenaar zelf.

Het doel van deze korte tekst is niet de vele 
nuances van een dergelijke nette en efficiënte 
operatie duidelijk te maken. Door dat te doen, 
zouden we een doos van Pandora openen en 
tegelijk de puzzel die we bekijken, beroven van zijn 
kracht en doeltreffendheid door hem te begraven 
onder een berg explicaties.
Dit is ook niet de gelegenheid om het te hebben 
over Prini’s gebruik van standaardmaten of het 
proces van het meten zelf, noch over de vormen 
die bogen zijn, tot ze worden uitgespreid over de 
vloer – dezelfde bogen als de grafbogen in het 
keizerlijke Rome, of die we vinden bij Vitruvius 
of in Michelangelo’s ontwerp voor het Piazza 
del Campidoglio. Dit is niet het moment om 
te verwijzen naar de complexe relatie van de 
Ligurische kunstenaar met betrekking tot het 

OMAGGIO A EMILIO PRINI,2014



GILBERTO ZORIO

Gilberto Zorio (1944) is één van de jongste leden 
van het arte povera-gezelschap. Hij was amper 
drieëntwintig toen hij in 1967 door Enzo Sperone 
uitgenodigd werd voor een solotentoonstelling in 
diens galerie in Turijn. Daar toonde hij werken 
die berustten op elementaire “gestes” en fysieke 
processen, zoals het verdampen van zeewater 
op een gordijn, en andere objecten waarvan de 
materie een gevoel van “energie” opriep. Aldus 
Tommaso Trini in 1967, de eminente criticus uit 
Rome die voor het tweede deel van Arte Povera 
A-Z een nieuwe tekst over Zorio’s werk zal 
schrijven.
Dat uitlokken en bewerkstelligen van een gevoel 
van energie door middel van chemische en 
natuurlijke processen zoals oxidatie, evaporatie, 
verbranding, enz. is een constante in Zorio’s 
werk tot op vandaag. Dit wordt versterkt door 
de aanwezigheid van enkele steeds terugkerende 
leitmotieven: symbolen die stammen uit een oud, 
cultureel verleden zoals de ster (symbool voor 
het metafysische), de speer (symbool voor de 
menselijke sterfelijkheid) en de kano (de suggestie 
van de passage tussen de twee rijken). Dit 
resulteerde in een oeuvre van prachtige visuele en 
spectaculaire werken gelieerd aan de alchemie, de 
astrologie, de kosmos en aan de representatie van 
tijd, beweging en flux. 
De tekening Spiaggia che cambia colore (1968-
1972) die hier te zien is, stelt, zoals de titel 
aangeeft, een strandlandschap voor. De blauwe 
kleur werd verkregen door het gebruik van 
kobaltchloride, een zout dat kleurverschillen 
vertoont als reactie op veranderingen in de 
luchtvochtigheid. Door het gebruik van 
kobaltchloride tracht Zorio de chemische en 
fysieke reacties te tonen die zich afspelen in de 
natuur zelf. De wisselende intensiteit van de 
blauwe kleur wekt de illusie van een beweging 
vergelijkbaar met de bewegingspatronen van 
eb en vloed. “Het is mijn bedoeling geweest 
om zowel eeuwigdurende als vrije beweging te 
scheppen”, stelt Zorio. 
Dat dit soort experimenten ook voor Zorio een 
proces van trial en error waren, blijkt uit het 
interview dat hij gaf naar aanleiding van een 
overzichtstentoonstelling bij de Londense galerie 
Blain Southern in 2013 waar hij tot zijn eigen 
verbazing vaststelde dat alles nog steeds “werkte”!
In het tweede deel van Arte Povera A-Z krijgt u 
de kans om uitgebreider kennis te maken met het 
werk van deze fantastische kunstenaar!

concept van het auteurschap of de scheppingsdaad. 
Evenmin is dit de plek om het te hebben over zijn 
standvastige en principiële standpunten over het 
maken van dingen, of zijn immense kracht om zich 
vormen voor te stellen – nieuwe vormen die tegelijk 
statisch en immobiel lijken. 

Prini heeft de auteur van deze tekst vooral 
geïnspireerd door zijn elegante spaarzaamheid (of 
spaarzame elegantie). Of ook door zijn resolute 
afstandelijkheid tegenover en doordringend inzicht 
in consumptie en vertoon, in behoefte en exces, in 
innovatie, in de vraag hoe de markt en speculatie met 
elkaar verband houden. Misschien beter dan enig 
ander kunstenaar weet Emilio Prini wat waarde is en 
begrijpt hij de structuur van de metamorfose van een 
ding, waarbij een stil en stom materiaal verandert in 
een kunstwerk.
Maar deze korte tekst zal enkel dienen als een 
bijzonder kort eerbetoon. De tekst is het resultaat 
van een vlaag van communicatie heen en weer tussen 
België en Italië, van een jarenlange schermutseling, 
van luisteren naar, van simpelweg leren van een 
donquichotachige, aanstootgevende maestro die 
buitengewoon de moeite loont. 
Het werk dat u hier ziet, domineert de omgeving. 
Het bevat een knipoog naar Amerika, toont respect 
voor Prini’s vroegere werk, is een eerbetoon aan 
andere Italiaanse kunstenaars. Er is tevens een 
spiegelend, verdubbelend effect, dat herinnert aan 
het geven-en-nemen van elke handeling van een 
kunstenaar en curator. Daarmee is het een hommage 
– niet meer of niet minder.
Het is een hommage van en aan Emilio Prini, en het 
is aan de toeschouwer om te beslissen hoe hij of zij 
deze hommage moet interpreteren door het werk te 
ervaren op een manier die de bedenkers misschien 
zelf niet kunnen, door eromheen te wandelen, in de 
echte tijd en ruimte.
O, wat zouden we niet geven voor een uitleg over 
niets en iets, voor een filosofisch discours over de 
negatieve ruimte of de vierde dimensie.
O, wat zouden we niet geven voor een discours over 
de diepe band tussen de rijke kunst van een nederige 
man en de grootste geesten van de Italiaanse cultuur.
Maar in dat geval zouden we de dingen verdrinken 
in een woordenvloed. We zouden gevoelens, 
indrukken en intuïtie vervangen door definities. 
In de mystieke poëtische aan- en afwezigheden die 
Emilio Prini creëert, ontwaren we een laboratorium 
waar woorden tekortschieten.



stem-performance Surface for five female voices 
verwijst naar de eerste Gregoriaanse liederen, 
trouwens origineel bedacht voor één toonhoogte. 
Op hun beurt waren die gezangen afkomstig uit 
de Joodse zangtraditie en zelfs uit het Griekse 
“chorus”. Zelf weet ik niet of deze informatie 
van belang is, maar het zit wel allemaal in dit 
werk verweven. Dit heeft echt niets van doen 
met nostalgie. Mario Merz vertelde ooit over 
hoe een antieke Griekse vaas te “begrijpen”. Eén 
zienswijze is volgens hem dit object te benaderen 
zonder te denken aan een functie – zodat we 
het abstracte object helemaal niet begrijpen en 
om die reden teruggrijpen naar nostalgie. De 
tweede richting sluit volgens Mario Merz aan 
bij het beschouwen van een object an sich, als 
een container vol “energie” en kracht. Er zijn 
dus twee manieren om kunst te produceren; er 
is kunst die nostalgie genereert en er is kunst die 
niets te maken heeft met nostalgie.

Je houdt van het introduceren van “live” 
aspecten in jouw tentoonstellingen – dus 
ook in Strombeek is dat het geval met jouw 
performance voor vijf vrouwenstemmen, 
“sound” die ook achteraf subtiel zal te 
beluisteren zijn via een opname ?

Ja, dat werk bestaat uit een samengaan tussen 
het organische en het niet-organische; de vijf 
vrouwen zingen - achter een structuur van 
onbewerkt canvas - alleen één noot (sol kruis) – 
een instructie die op het ritme van het ademhalen 
een eindeloos geluid oplevert. De ademhaling 
is hierbij van groot belang – de ademhaling 
is de natuurlijke weerstand van het lichaam... 
Dit werk wordt de emanatie van één stem naar 
meerstemmigheid en van geluid naar ruimte! Na 
de opening resoneert het werk verder in de schrale 
architectuur van de Studio S. In verval geraken 
en/of aftakeling is een kenmerk van de Westerse 
cultuur. Misschien is mijn werk wel een manier 
om het verval te neutraliseren via “herhaling”. Ik 
zie dit allemaal in de context van wat Nietzsche 
beweerde over de grootste zorg omtrent het 
modernisme met name “de grote leegte” door 
de toename van “de woestijn”. De idee van de 
woestijn beschouwd als de afwezigheid van 
waarden in en bij relaties...

Jij bent in jouw kunst vooral bezig met de 
(kunst)geschiedenis, dus van wat voorbij is. 
Betekent dit dat directe verwijzingen naar de 
wereld van vandaag niet van betekenis zijn in 
jouw artistieke doen en denken?

DARIO D’ARONCO

Dario D’Aronco (Latina, 1980) is een jonge 
Italiaanse kunstenaar die met minimale middelen 
kunst maakt die niet zelden op een zachte manier 
resoneert met de moderne kunstgeschiedenis en de 
recente avant-garde van de zogenaamde “nieuwe 
muziek”. Vorig jaar stelde hij een bijzonder 
gesmaakte tentoonstelling samen in De Vleeshal 
in Middelburg met als curator Lorenzo Benedetti, 
inmiddels directeur van De Appel in Amsterdam. 
Het wordt een constante dat Museumcultuur 
Strombeek/Gent een jonge kunstenaar vraagt om 
met nieuw werk een echo te vormen van wat zich 
in de centrale tentoonstelling afspeelt, in casu Arte 
Povera A-Z.

Bij wijze van inleiding hadden wij een kort gesprek 
met Dario D’Aronco die op dat moment nog volop 
bezig was met de ontwikkeling van zijn bijdrage.

Dario, jouw werk vertoont een gevoelige 
sensibiliteit met geluid en (nieuwe) muziek – op 
jouw tentoonstelling vorig jaar in De Vleeshal 
was dit het centrale thema. Vanwaar die 
interesse voor muziek die je binnenbrengt in de 
context van beeldende kunst?

Ja, ik heb die gevoeligheid, maar ik beschouw 
geluid helemaal niet als iets onafhankelijks; 
wanneer ik aan geluid denk, denk ik ook altijd 
aan iets anders. In het geval van De Vleeshal 
in Middelburg kwam de geluidsperformance 
direct via een ontmoeting met zangeres Michiko 
Hirayama. Het is via haar “bemiddeling” dat ik 
tot het werk gekomen ben voor Cc Strombeek. 
Het komt erop neer dat geluid in mijn werk 
opduikt als een fenomenologisch motief binnen 
andere gebeurtenissen die daarom niet of niet 
meteen met elkaar in relatie hoeven te staan.

Wij vroegen je in de context van de expo Arte 
Povera A-Z een werk als echo te realiseren – 
blijft de arte povera nog steeds een zinvolle 
kunstbeweging als drive en inspiratie en kan 
je ons vertellen op wat jouw werk hierin is 
gebaseerd of reflecteert?

Toen je mij vroeg deel te nemen aan deze 
expo had ik meteen de idee beet van “echo” 
- weerklank - omdat bij elke vooruitgang er 
altijd sporen achterblijven van wat is geweest. 
De S-Studio van Cc Strombeek is daartoe - pal 
onder de schouwburg – een perfecte plaats. De 



organische verhoudingen tussen de blik van de 
toeschouwer en het kunstwerk te bevragen alsook 
de verhouding tussen de inhoud en de vorm. 
Arte povera betekent zoveel en houdt zoveel 
verschillende visies in – al zijn ze allemaal 
verbonden met de idee van proces en het 
reveleren van het onzichtbare, de ruimte en de 
“plek” waar een mens zijn diepere bestaansreden 
kan “updaten” waarbij vooral het humane 
conditie centraal blijft.

Ach, ik denk dat kunst een open domein is 
waarbij taal kan geswitched worden en via 
het veranderen van de taal zijn wij bij machte 
onszelf mentaal alsook de wereld te veranderen. 
Natuurlijk is dit proces niet gelieerd aan één 
mensenleven maar is het de zaak van generaties. 
Uiteraard is wat er gebeurt in de wereld van 
belang omdat deze gebeurtenissen ons allen 
beïnvloeden in ons bestaan – binnen de notie de 
tijd. Alle kunst gaat over het bezetten van elkaars 
tijd. Maar een kunstwerk vertelt ons geen feiten, 
kunst is het feit !

Je bent Italiaan – heeft jouw achtergrond 
specifieke gevolgen op jouw kunstproductie?

Ja, het is geen keuze het is eerder een conditie in 
de welke je leeft en werkt. De idee van ruimte 
is heel diep geworteld in de tradities van de 
Italiaanse kunst.

Kan je iets algemeens zeggen over wat je 
vandaag denkt over de pioniers van arte povera ?

Het meest belangrijke bij de arte povera-
kunstenaars is dat de taal gearticuleerd wordt 
buiten het kunstwerk. Vanuit het concrete 
van de wereld opererend om op die manier de 

DARIO D’ARONCO,  untitled (defected desire),2011



Arte Povera
Notities voor een guerrillaoorlog
Germano Celant

Eerst komt de mens, en dan komt het systeem, of zo was het toch in de oudheid. 
Vandaag de dag echter levert de maatschappij voorverpakte mensen, klaar voor 
consumptie. Iedereen kan met voorstellen aandraven om dingen te hervormen, 
om kritisch te zijn, om grenzen te overschrijden, om dingen van hun mystieke 
aureool te ontdoen – maar steeds is er de verplichting om binnen het systeem te 
blijven. Vrijheid is verboden. Zodra een object gemaakt is, is het voor altijd bij jou. 
Zo verordent het systeem. Die verwachting mag nooit gefnuikt worden, en zodra 
een individu een rol op zich genomen heeft, moet hij of zij in die rol volharden, 
tot de dood. Elk gebaar dat het individu maakt, moet absoluut consistent zijn met 
het gedrag uit het verleden en het moet de toekomst voorafschaduwen. Buiten het 
systeem bestaan, is een daad van revolutie.

De kunstenaar, de nieuwe leerling-nar, wordt dus aangemaand om mooie, 
commerciële handelswaar te produceren, producten die tegemoet moeten komen 
aan de verfijnde smaak. Eens hij een idee heeft, moet hij voor en van dat idee leven. 
De mentaliteit van de massaproductie dwingt hem om één enkel object te maken 
dat de markt bevredigt tot hij verzadigd is. Hij mag niet eenvoudigweg een object 
creëren en het dan aan zijn lot overlaten. Hij moet het opvolgen, rechtvaardigen, 
introduceren in distributiekanalen, waarbij hij zichzelf als kunstenaar verandert 
in iets wat op een lopende band lijkt. Hij is niet langer een persoon die anderen 
stimuleert, een technicus of een specialist in ontdekkingen – hij wordt een radertje 
in een mechanisme. Zijn gedrag wordt geconditioneerd tot hij niet meer dan 
een “correctie” aan de wereld aanbiedt. Hij perfectioneert de maatschappelijke 
structuren, maar verandert ze niet of spoort niet aan tot radicale verandering. 
Hoewel hij de consumptiemaatschappij verwerpt, komt hij tot de ontdekking dat 
hij niet meer is dan een medeproducent. Vrijheid is een leeg woord. De kunstenaar 
maakt zichzelf vast aan het verleden, of beter gezegd, verbindt zich op een 
onlosmakelijke manier aan een programma en existeert enkel vanuit het heden. 
Nooit creëert hij een project – hij is enkel op zoek naar integratie. Om “iets nieuws 
te creëren” is hij gedwongen om als een kleptomaan te werk te gaan en zich te 
bedienen van andere linguïstische systemen. 
Maar waarover ging het bij Duchamp? In elk geval niet over het zich conformeren 
aan het systeem. Wat hem betreft, kon existeren enkel betekenen het schaakspel 
spelen – en bij schaak beweegt het paard nooit in een rechte lijn. Dat impliceert 
eigen keuzes maken en niet wachten tot er voor ons gekozen wordt. Bij 
verschillende gelegenheden poogde het systeem hem te vinden, maar hij was nooit 
daar waar het systeem dacht dat hij zou zijn. In een context die gedomineerd wordt 
door technische uitvindingen en imitatie, vindt de kunstenaar zich geconfronteerd 
met twee mogelijke keuzes. De eerste mogelijkheid houdt in dat men als een 
kleptomaan vertrouwt op het systeem en een gestandaardiseerde en kunstmatige 
taal hanteert in een gemakzuchtige dialoog met bestaande maatschappelijke 
en privéstructuren. Verder moet men de heersende ideologie accepteren en de 
pseudo-analyse die deze presenteert van de werkelijkheid (een osmose van alle 
schijnrevoluties die onverwijld gerecycleerd worden). En men moet zijn werk 
onderwerpen aan de abstracte microkosmos (op) of aan het socioculturele (pop), en 
aan de formele (primaire structuren van de) macrokosmos. Ofwel kiest men voor de 



andere kant van het spectrum, wat een keuze betekent voor een vrije en individuele 
zelfontplooiing. De eerste keuze impliceert een complexe kunst, de tweede een 
arte povera, een arme kunst: een kunst van het toeval, een kunst die verbonden 
is met gebeurtenissen, het niet-historische, het heden (“we zijn nooit helemaal de 
tijdgenoten van ons heden,” stelt Regis Debray). Een kunst die ook verbonden is 
met een antropologisch gezichtspunt, met de “echte” mens (Karl Marx), en met de 
hoop (in feite vandaag de dag met de zekerheid) dat men in staat zal zijn om zich 
volledig los te maken van elk visueel discours dat zich voordoet als ondubbelzinnig 
en consistent of vrij van innerlijke tegenspraak. Consistentie is een dogma dat 
men moet overstijgen, en ondubbelzinnigheid behoort tot het domein van het 
individuele en heeft niets van doen met de beelden en andere voortbrengselen 
van het individu. Een nieuwe houding die ertoe moet leiden dat men de “echte” 
heerschappij over ons bestaan herovert, brengt de kunstenaar ertoe zich te wagen op 
terreinen die niet voor hem waren voorbestemd. Daarbij maakt de kunstenaar een 
einde aan het cliché dat hem was opgedrongen. Niet langer behorend tot de rangen 
van diegenen die worden uitgebuit, wordt de kunstenaar een guerrillastrijder, die 
zelf het strijdterrein uitkiest en over het voordeel van de beweeglijkheid beschikt. 
Hij verrast en slaat toe, en niet langer het omgekeerde geldt.

Enerzijds hebben we dus een houding die we kunnen definiëren als “rijk”, omdat 
ze op osmotische wijze verbonden is met het enorme instrumentarium en de 
mogelijkheden die het systeem biedt. Die houding imiteert en dupliceert de 
werkelijkheid, creëert een tweespalt tussen kunst en leven, tussen het privéleven en 
de manier waarop we ons in het publiek gedragen. Anderzijds hebben we een “arm” 
researchproject, dat bedoeld is om het individu in zijn handelingen te identificeren, 
waarbij de scheiding tussen de twee niveaus van het bestaan wordt teniet gedaan. 
Dit is een manier van zijn die alleen maar zoekt naar essentiële informatie, die 
weigert in dialoog te gaan met sociale en culturele systemen, die wat betreft 
conventionele verwachtingen ernaar streeft om zichzelf te presenteren als iets plots 
en onvoorzien – een onsystematische manier om te leven in een wereld waarin 
het systeem primordiaal is. Een dergelijke houding ziet zichzelf uiteraard niet als 
de tegenpool van enige specifieke vorm van onderzoek, want het is geen school 
maar een manier van zich gedragen. Die houding vermijdt ook alle vormen van 
competitiviteit om hoe dan ook niet af te glijden in een vorm van integratie, om 
zich hoe dan ook niet conformeren aan de wetten van het systeem of te vervallen in 
een dialoog ermee. Het is een houding die gekenmerkt wordt door een zoeken naar 
de finale aard van de zich ontwikkelende betekenis van het menselijke leven. Het is 
een kwestie van de identificatie van mens en natuur, maar zonder de vooropgezette 
theologische doelen van de middeleeuwse narrator-narratum. Integendeel, de 
intentie is pragmatisch en het doel is bevrijding, en niet nog meer ideeën of 
objecten toevoegen aan de wereld zoals die zich vandaag de dag aan ons voordoet. 
Om die reden worden alle categorieën afgeschaft (gedaan met “pop”, “op” of 
“primaire structuren). In de plaats daarvan komt er een focus op gebaren die niets 
toevoegen aan onze geraffineerde perceptie, die de kunst niet tegenover het leven 
stellen, die niet leiden tot een breuk en de creatie van twee verschillende niveaus van 
het ik en de wereld. Die gebaren zijn daarentegen zelfvoorzienende sociale gebaren 
of vormende, samenstellende en antisystematische, bevrijdende gestes, die moeten 
leiden tot de identificatie van de wereld en de mens als individu.

Extract uit de tekst Arte Povera. Appunti per una guerriglia, door Germano Celant, in: 
Flash Art, nr. 5, 1967. Vertaling Dirk Verbiest.



GIUSEPPE PENONE, Unghia e foglie, 1988



GIOVANNI ANSELMO
PARTICOLARE (in correspondenza del 
Lato in alta della prima i di Infinito)
1974
Privécollectie, België

ALIGHIERO BOETTI
LA META ED IL DOPPIO E L’UNITA 
MANCANTE
1976 
Collectie S.M.A.K., Gent

ALIGHIERO BOETTI
CIÒ CHE SEMPRE PARLA IN SILENZIO 
È IL CORPO
1974
Courtesy ASAC - La Biennale   
di Venezia

PIERPAOLO CALZOLARI
DENSO
1967

PIERPAOLO CALZOLARI
ZONDER TITEL
1968
Privécollectie, België

PIERPAOLO CALZOLARI
NO TITLE 1
1974
Courtesy ASAC - La Biennale   
di Venezia

DARIO D’ARONCO
SCREEN    
(reversed with blue correction) 
2014

DARIO D’ARONCO
UNTITLED (defected desire)
2011

DARIO D’ARONCO
SURFACE FOR FIVE FEMALE VOICES
2014

DARIO D’ARONCO
MAKNONGAN
2014

LUCIANO FABRO
ITALIE HYPOCRITE
1996
Collectie S.M.A.K., Gent

PIERO GILARDI
TAPIS-NATURE, CAVOLI E NEVE
1966
Collectie S.M.A.K., Gent

JANNIS KOUNELLIS
UNTITLED
1988
Privécollectie, België

JANNIS KOUNELLIS
NO TITLE
1973
Courtesy ASAC - La Biennale   
di Venezia

MARIO MERZ
GAMBE ROTONDE
1978
Privécollectie, België

MARIO MERZ
VENTO PREISTORICO DALLE 
MONTAGNE GELATE 
1983

MARISA MERZ
UNTITLED
2009
Privécollectie België

GIULIO PAOLINI
VIS-À-VIS
1992
Collectie ING, Brussel

GIULIO PAOLINI
UNISONO
1974
Courtesy ASAC - La Biennale   
di Venezia

PINO PASCALI
GALERIE ALEXANDRE IOLAS
Collectie ING, Brussel

LUCA PATELLA
SKMP2
1968
Courtesy CSC-Cineteca Nazionale, 
Rome

GIUSEPPE PENONE
UNGHIA E FOGLIE
1988
Collectie Musée des Arts 
Contemporains au Grand-Hornu, 
Fédération Wallonie-Buxelles

MICHELANGELO PISTOLETTO
UNTITLED
1967
Privécollectie België

MICHELANGELO PISTOLETTO 
FILO CON MOLLETTE
1973
Collectie ING, Brussel

EMILIO PRINI
OMAGGIO A EMILIO PRINI
2014

GILBERTO ZORIO
SPIAGGIA CHE CAMBIA COLORE
1968
Collectie S.M.A.K., Gent
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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 Groot-Bijgaarden.
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
Tot begin januari 2015

ALICE TOMASELLI

Why should we stay, Marisa?

De Italiaanse kunstenares Alice Tomaselli (1982) 
was in 2013 reeds te gast in Cc Strombeek in het 
kader van Via het Virtuele (About Waves). In Why 
should we stay, Marisa?, haar project voor de 
kunstenaarsvlag In de Wind, brengt zij hommage 
aan de arte povera kunstenares Marisa Merz, 
de enige vrouwelijke exponent van de Italiaanse 
kunstbeweging die wordt belicht in de centrale 
tentoonstelling Arte Povera A- Z. 
Tomaselli: “Het beeld stelt een bloem voor in het 
verloop van het stervensproces. Het is geïnspireerd 
op de vroegere reeks Performance of flowers, 
waarin één artificiële bloem verborgen is in een 
boeket verse bloemen. De artificiële bloem onthult 
zichzelf slechts op het ogenblik dat de verse 
bloemen uitgedroogd zijn. “Why should we stay, 
Marisa?” is een intieme vraag van vrouw tot vrouw, 
van kunstenaar tot kunstenaar, die gaat over de 
relaties tussen verschillende generaties, het begrip 
van kunst en de betekenis van het instituut.”

OOK IN HET CC



FOTO-JAARPROJECT 2014/2015
3.10 - 18.11.2014

ELISABETH IDA

Het is een goede traditie in Cc Strombeek om een 
jong kunstenaar die zich specifiek uitdrukt met 
fotografie een jaar lang uit te nodigen om zijn/haar 
werk te presenteren op de cadans van het drukke 
ritme van de centrale tentoonstellingen.
Dit seizoen verhuist het Foto-jaarproject trouwens 
na méér dan10 jaar van de gebogen muur in de 
foyer naar de (voormalige) Extramuros-ruimte 
die de kunstenaar betere en ruimere expo-
mogelijkheden biedt.

Dit jaar viel ons oog op (voluit) Elisabeth Sri Unggul 
Ida Mulyani die deze zomer ook al schitterde in de 
container op het bordes van Cc in de context van 
Bozar Photo Summer schitterde met foto’s van 
niet-westerse gesluierde vrouwen of hoe cultuur 
het begrip schoonheid “anders” laat vatten en 
invullen.
Dit jaar zal Elisabeth zich concentreren op 
reeksen zoals Home waar ze haar “roots” via foto’s 
problematiseert (met, in het tweede deel, een 
link naar Indonesische inwijkelingen in Groot-
Grimbergen). Begin 2015 toont ze haar reeks 
interieurs van ambassades – als bijzondere stukjes 
buitenland in ons land. Ze sluit haar jaar af met 
nieuw werk in relatie met werk van kunstenaars 
zoals Dirk Braeckman en Jan Kempenaers.

Elisabeth Ida begint haar Foto-jaarproject met 
een reeks rond haar thuisland Indonesië. In Home 
(deel 1) brengt zij de leefomgeving in kaart van 
landgenoten in verschillende steden op de eilanden 
Sumatra en Java. Daarnaast ging ze ook op zoek 
naar gevluchte Indonesiërs op het Europese 
vasteland, veelal slachtoffers van de genocide van 
`65-̀ 66.
Home is opgevat als een onderzoek naar wat een 
“thuis” is en kan zijn. Sociale bijeenkomsten en 
het leven in én met de natuur vormen hierin een 
recurrent thema. In dorpje Stabelan, dat op de zeer 
actieve vulkaan Merapi is gelegen, blijven mensen 
wonen ondanks de reële dreiging van de natuur. 
Maar noem dat nooit een “uitbarsting”, het is 
“grootmoeder geeft een feestje”. 

Zou het kunnen dat de geestelijke, sociale en politieke 
ontwikkeling van de mensheid vertraagd wordt door 
de kitscherige, stroeve, oppervlakkige, telkens weer 
tot protocol verheven vormen waarmee ze haar 
bedrijvigheid gestalte geeft, verstijft, profileert, 
verkoopt, officieel maakt of in een academisch kleedje 
hult?

Is het mogelijk dat foto’s die deze eeuwig 
terugkerende, laffe verstramming op heterdaad 
betrappen, barsten kunnen maken in de dikke korst 
der gewoonte en ons voor heel even opnieuw oog in 
oog plaatsen met de vrijwel eindeloze mogelijkheden 
van de werkelijkheid?

Uit “Thuiskomst, genade en verzet. Over de foto’s van 
Elisabeth Ida”, verschenen in het boek Over Vorm  
van Hans Theys, 2010.



DE WAND
VLADIMIR GIRZ
tot begin januari 2015

Een nieuw seizoen, een nieuwe wending... De 
Extramuros-tentoonstellingen verhuizen onder de 
vorm van drie opeenvolgende muurschilderingen 
naar de plek waar vroeger het Foto-jaarproject te 
zien was. De gebogen muur tussen de ingangen van 
de schouwburg wordt één groot “blad” waarop drie 
jonge, pas afgestudeerde kunstenaars voluit hun 
ideeën kunnen realiseren. De eerste kunstenaar die 
de spits afbijt, is Vladimir Girz (1988), afkomstig uit 
het woelige Kiev in Oekraïne, vandaag de achillespees 
van Europa. Girz is een eigenzinnige, intelligente 
en door omstandigheden militante kunstenaar, pas 
afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Den 
Haag. Dat deed hij met brio – met een wrang in diep 
paars gehuld en deels “opgebrand” monument...

Een korte situering:

Vladimir Girz is niet echt beïnvloed door de kunst van 
zijn Oekraïense “roots”. Toen hij elf jaar was, kwam 
hij in Nederland wonen en geraakte langzaam in 
het vaarwater van westerse invloeden. Gaandeweg 
geraakte hij gefascineerd door de cinema van de 
Rus Andrey Tarkovsky en de Russisch-orthodoxe 
iconen. Niet zozeer door de verfijnde techniek van 
het schilderen van iconen, maar meer door het 
visualiseren van een totaal andere realiteit. Wat hem 
opviel was dat bepaalde kunstenaars zoals Andrei 
Rublev en de icoonschilders werk maakten terwijl ze 
aan het bidden of mediteren waren... De interessante 
gedachte (hierachter) is dat materie op die (mentale) 
manier wordt geïnjecteerd met spirituele energie. 
Natuurlijk blijft Vladimir Girz op de eerste plaats 
geïnteresseerd in de “wetenschappelijke” aspecten 
van materie “bij machte” om informatie in zich 
te houden zoals met water dat als een paspoort 
kan doorgaan van de plaats waar het stroomt en 
gedronken wordt. 
Vanaf zijn studies in Den Haag vindt een kentering 
plaats van figuratief werk naar abstract. Liefst spreekt 
Vladimir van “Blind painting” waarbij de kunstenaar 
niet langer vast hangt aan het laatste dogma van de 
schilderkunst, met name het kijken naar het schilderij. 
Daartegenover creëert Vladimir werk gebaseerd op 
de wetten van de natuur en chemische reacties en 



processen. Hij neigt te werken met pure pigmenten, 
gebruik makend van zo weinig mogelijk conventionele 
hulpmiddelen zoals penselen en borstels. “Als ik dan 
toch een beweging zou moeten maken vergelijkbaar 
met een schildergebaar, dan zou ik eerder de 
vluchtbeweging gebruiken van een vogel”. Qua kleur 
denkt Vladimir altijd aan het finale visuele resultaat - 
in zijn perspectief het piloteren van de toeschouwer 
naar de grenzen van het zicht- en onzichtbare. 
In die zin sluit zijn werk aan bij de betrachtingen van 
kunstenaars zoals Kasimir Malevitch of Andrei Rublev.

“Ik denk niet dat het einde van de schilderkunst in 
zicht is, schilderkunst zal altijd een grote kracht 
bewaren, vergelijkbaar met die van een storm. Het 
blijft een punt de schilderkunst in realiteit te ervaren 
en nadien op pc ... Ik voel me ook niet echt een politiek 
kunstenaar, alhoewel een goed kunstenaar altijd een 
spiegel zal blijven van de wereld rondom hem. Het 
blijft de taak van de kunstenaar te communiceren en 
informatie over te brengen via een beeld en indien 
het beeld extreem is dan kan men verwachten dat de 
wereld ook in zo een staat vertoeft...”.

In Cc Strombeek realiseert Vladimir Girz de 
muurschildering Water & Zout - het zijn meteen de 
voornaamste bestanddelen van ons lichaam. Vladimir 
Girz vertelt niet zonder humor dat Charles Darwin met 
zijn studenten toastte met een glas gevuld met water 
en zout. Hij vroeg zijn studenten wat de inhoud ervan 
was – ‘wij’ antwoordde de slimme professor. 
“Ik ben erg geïntrigeerd door in mijn wandschildering 
dat materiaal te gebruiken – water en zout – dat heel 
vergelijkbaar is met “ons” en met het drinkwater dat 
binnenkort een schaars goed wordt”.

Colofon

Teksten: Cornelia Lauf, Silvano Manganaro, 
Francasco Poli, Fabio Sargentini, Luk Lambrecht, 
Lieze Eneman

Lay-out: Eddie Timmermans

Bruikleengevers:
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, S.M.A.K., 
Gent; Musée des Arts Contemporains, MAC’S, 
Grand-Hornu; ING Collectie, Brussel; en 
verschillende privécollecties in België.

Bruikleengevers (visuele) documentatie:
Flash Art; Fabio Sargentini, Rome; Lia Rumma, 
Milaan; La Biennale di Venezia - ASAC, Venetië; 
Archivio Galleria de’ Foscherari, Bologna; CSC-
Cineteca Nazionale, Rome; Van Abbemuseum, 
Eindhoven; Bozar, Brussel; S.M.A.K., Gent

Met bijzondere dank aan:
de kunstenaars, de bruikleengevers, Cornelia Lauf, 
Fabio Sargentini, Coralla Maiuri, Silvano Manganaro, 
Francesco Poli

Angela Vettese, Walter Biggs, Albert Baronian, 
Marta Caracol, Jacques Charlier, Laurent Busine, 
Enzo Sperone, Anna Butticci, Claudio Cravero, 
Piero Gilardi, Luc & Eric Mulier, Maria & Marinus 
Boezem, Germano Celant, Helena Kontova, 
Gino Battista, Stephan De Bruyn, Giancinto Di 
Pietrantonio, Tucci Russo, Hans Ulrich Obrist, 
Ronny Vandevelde, Jan & Kaayk Dibbets, Maria 
Schnyder, Katrien Blanchaert, Beatrice Merz, Giorgio 
Persano, Anne Petre, Flor Bex, Rocco Mussat Sartor, 
Dora & Mario Pieroni, Diana Franssen, Steven 
Ten Thije, Lorenzo Benedetti, Katrien Blanchaert, 
Gilberto Zorio, Grazia Toderi, Francesco Stocchi, 
Rudi Fuchs, Debora Rossi, Lia Durante, Riccardo 
Avenali, Aldo Feraci, Dieter Schwarz, Veerle Soens, 
Paul Dujardin, Lara Garcia Diaz, JérÔme André

De directie en het personeel van S.M.AK., Gent en 
Cultuurcentrum Strombeek

De Vlaamse Gemeenschap en trouwe sponsors:

“Arte Povera A-Z” wordt opgedragen    
aan Jacques Morrens

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen
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NOTEER ALVAST

21/10 om 19u: 
Lezing Maria Schnyder en Katrien Blanchaert, 
Kunst in Europa na ‘68

23/10 om 14u: 
Rondleiding door Francis Denys

23/10 om 19.30u: 
Salva Sanchiz, Islands (performance)

21.11-14.12.2014
artE poVEra a-Z
DEEL 2

11/12 om 14u: 
Rondleiding door Luk Lambrecht

ARTE POVERA A-Z
VOOR OUDERS EN KINDEREN:

Kameleon, de expo-gids voor kinderen met 
speels doe-, denk- en kijkopdrachten.

Meer info over het aanbod voor kinderen vind je 
op de website: www.ccstrombeek.be/arte-povera

‘Voorleesuurtje in de tentoruimte’ voor kleuters 
van de 2de en 3de kleuterklas / za 11.10 van 10u 
tot 10.45u

‘Voorleesuurtje in de tentoruimte’ eerste lezers 
uit het 1e leerjaar / za 11.10 van 11u tot 11.45u

‘Zap-Staart-je’ speelse tento-rondleiding +6
za 18.10u van 9.30u tot 12 u

‘Groenteboer goocheltoer’ tweedaagse 
vakantiecursus voor kleuters van 3,5 tot 6 jaar
ma 27.10 en di 28.10 van 10u tot 12u

kameleon

In 1980 organiseerde Jan Hoet de tentoonstelling 
‘Kunst in Europa na ‘68’ die het museum niet alleen meer 
bekendheid gaf maar ook de aangroei van de collectie 
beïnvloedde. Deze tentoonstelling vormde in 2012 de 
ideale voedingsbodem voor een grootschalig onderzoek 
naar de betekenis ervan voor de museumcollectie en bij 
uitbreiding voor de Belgische kunstgeschiedenis. 
Vanaf 13 september presenteert S.M.A.K. de 
tentoonstelling ‘Collectieonderzoek III: Kunst in Europa 
na ‘68’ waarin werken van kunstenaars zoals 
Luciano Fabro, Jannis Kounellis en Art & Language 
uit de oorspronkelijke tentoonstelling worden 
gecombineerd met archiefmateriaal en foto-
documentatie. 
De scenografie werd ontworpen door de Brusselse 
kunstenaar Richard Venlet.

Voor meer informatie over de lezingenreeks 
of een bezoek in groep: www.smak.be

S.M.A.K. draagt dit project op aan Jan Hoet, stichtend 
directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst in 
Gent, die begin 2014 overleed.


