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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.

Deze tentoonstelling wordt opgedragen aan Jacques 
Morrens die geheel onverwacht heen ging op 3 mei.
Jacques had een groot hart voor kunst en cultuur en was 
Museumcultuur Strombeek/Gent bijzonder genegen.



INLEIDING

In het drieluik The Ever Changing Body ligt de focus 
op de veranderingen in de artistieke representatie 
van mens en mensbeeld vanaf de jaren vijftig tot 
nu. In een min of meer chronologisch parcours en 
tegen de achtergrond van de pijlsnelle wereldlijke 
veranderingen (sociaal, economisch, politiek, 
technologisch) tracht dit driedelige project een 
beeld te schetsen van hoe kunstenaars reageren op 
veranderingen in tijd en tijdsgeest.

In de eerste twee delen presenteerden we goede 
kunst en kunst van belang uit de late jaren vijftig 
(beginnend bij CoBrA) tot de jaren tachtig met 
knap werk van o.a. Thomas Ruff, Juan Muñoz en Jan 
Vercruysse. 
In het derde deel schuiven we verder op in de tijd 
en komen we terecht bij onze eigen, meer recente 
tijd: een wereld die na 1989 helemaal versplinterd 
geraakte en waarin elk machtscentrum zoek was, een 
qua migratie meer dan mobiele wereld, gekenmerkt 
door het onzichtbaar worden van wereldeconomie en 
kapitaalstromen. Het vrij heftige proces van het 
afschaffen van natiestaten maakt dat het begrip 
identiteit een brandend actueel thema wordt, gekruid 
met de vele regionale conflicten die zich her en der 
blijven opstapelen en logischerwijs ook migratie en 
etnisch nationalisme veroorzaken. In 1989 veranderen 
de kunst en de wereld voorgoed. De kunstwereld 
geraakte meer en meer “gekleurd” en de hegemonie 
van de westerse kunstenaars brokkelde af. 
Het zijn thema’s die in het derde deel van The 
Ever Changing Body sluimerend aan bod komen via 
al dan niet nieuw werk van zeer goede kunstenaars 
die niet alleen scherp in de wereld staan maar ook 
in hun werk op het scherpst van de snede beelden 
produceren die doen nadenken over wie jij, ik en “de 
ander” zijn. 

Voor deze tentoonstelling selecteerden we een 
beperkt aantal onontkoombare kunstenaars “van hier 
en daar” met al even beklijvend werk. Wij zijn 
verheugd te melden dat Charif Benhelima (1967) nieuw 
werk produceerde alsook Mekhitar Garabedian (1977) 
– twee in ons land gevestigde kunstenaars wiens 
oeuvre doorleefd blijft door de problematiek van 
identiteit als een jojo-beweging tussen wie ze zijn 
en van waar ze komen. De Palestijnse Ahlam Shibli 



(1970) zal op de expo aanwezig zijn met de video Een 
inleiding tot en negen hoofdstukken uit Dependence: 
een diareeks uit 2007 over de vergrijzing van 
de bevolking in Barcelona en de relatie tussen 
immigrant-thuisverplegers en hun werkgevers. Uit 
de collectie van het S.M.A.K. tonen we ditmaal een 
zeer vroege installatie van Stan Douglas (1960): 
Deux Devises: Breath and Mime, gebaseerd op de 
confrontatie tussen de muzikale tradities van de 
zogenaamd “primitieve”, zwarte cultuur en het 
“sérieux” van de zogenaamd “verfijnde” Europese 
tradities. Ook de uit Peru afkomstige David Zink Yi 
(1973) puzzelt met het thema (culturele) identiteit. 
Zijn werk is een poging om het Zuid-Amerikaanse 
continent (haar tradities, cultuur en identiteit) 
beter te begrijpen, een queeste waarbij hij zich 
vooral laat leiden door de muzikale klanken en 
ritmes van het continent. Ook de Spaans-Belgische 
kunstenaar Emilio López-Menchero (1960) laat 
zich leiden door zijn dubbele nationaliteit in de 
video Torero/Torpedo - Col d’Aubisque. Tot slot 
realiseerde ook Jacques Charlier, de centrale 
kunstenaar wiens werk aanwezig is/was in de drie 
delen van The Ever Changing Body, opnieuw een nieuw 
werk gebaseerd op zijn recente vriendschap met 
zanger Daan en de veranderingen in de tijd van zijn 
eigen broze lichaam. 

Museumcultuur Strombeek/Gent is tevens verheugd een 
nieuwe tekst te mogen publiceren over het werk van 
Stan Douglas van één van de meest vooraanstaande 
Amerikaanse professoren, met name George E. Lewis. 
Vanuit zijn “zwarte” achtergrond, zijn positie als 
actief musicus binnen de Amerikaanse avant-garde 
jazz en zijn docentschap Amerikaanse Muziek aan de 
Columbia Univeristy is hij de geknipte auteur ons 
te onderhouden over een vroeg werk van Stan Douglas 
handelend over de als koloniaal opgevatte noties 
en vooroordelen binnen en tussen de zwarte en 
Europese muziek. George E. Lewis bracht in 2008 het 
magistrale boek uit over de AACM - de roemruchte 
Association for the Advancement of Creative 
Musicians - opgericht in 1965,  waarbij experiment 
in muziek (jazz) zich toen “intellectueel” 
positioneerde tegenover de blanke mineure 
appreciatie van de zwarte cultuur.

De Nederlandse vertaling zal vanaf vrijdag 9 mei
beschikbaar zijn in de tweede druk van het publieks-
boekje en online via de website van Cc Strombeek.



Tot slot kregen wij van de Gentse Professor en 
cultureel antropoloog Hendrik Pinxten toestemming 
om het essay “Identiteiten in jij, ik, ons en wat 
de kunstenaar ons kan vertellen” te verspreiden. De 
tekst vertrekt vanuit de stelling dat de drastisch 
veranderende wereld waarin we vandaag leven ook 
vraagt om een mentaliteitswijziging en een aan 
die nieuwe maatschappelijke realiteit aangepast 
identiteitsdenken. In een globaliserende en 
onderling afhankelijke, verstedelijkte wereld is het 
zaak, stelt Prof. Pinxten, om het oude, “verkokerde”, 
monolitische identiteitsdenken te corrigeren en het 
“verkrampte en vernauwende” identiteitsdiscours bij 
te stellen.





Van de relatief kleine editie Spiegel (Mirror) uit 1986 
liet Gerhard Richter speciaal voor Museumcultuur 
Strombeek/Gent een tentoonstellingskopie maken 
die hij zelf helemaal niet beschouwt als een ready-
made maar als een werk dat op basis van precieze 
instructies werd geproduceerd. De Mirror heeft exact 
dezelfde afmeting als een A4-blad. De “mirror” (weer)
spiegelt dus niet alleen,  maar kan in gedachten ook 
verwijzen naar het witte blad papier dat oneindig veel 
“reflecterende” betekenissen kan insinueren.
Richter is al sedert 1967 gefascineerd door glas 
en spiegels die als materiaal als het ware de crisis 
visualiseren bij het eenduidig kijken naar de kunst (van 
Richter) en elk gefixeerd kijken vanuit 
één standpunt ondermijnen. De kunst kent geen 
waarheid! 
De collectie Herbert uit Gent bezit één van zijn zeer 
belangrijke werken: 4 Glasscheiben uit 1967 bestaat 
uit een vrijstaand frame met vier wentelbare ramen 
waardoor de waarneming van de omgeving permanent 
verandert met de tijd waarin het kunstwerk “staat”.
Denken we ook maar aan de vele achteraan 
(bijvoorbeeld) egaal grijs geschilderde glasplaten 
waarmee Gerhard Richter verwijst naar zijn vroege 
zwart/wit/grijze schilderijen en waarin de toeschouwer 
zichzelf en de omgeving weerspiegeld ziet alsof 
het hier ook een efemeer grijs schilderij betrof van 
Grootmeester Gerhard Richter.
Zijn Kugel uit 1992 uit staal ligt op de vloer en 
weerspiegelt zoals in de efemere “bollen” van Ann 
Veronica Janssens de onmiddellijke omgeving. Het 
werk van Gerhard Richter handelt, net zoals het werk 
van Ann Veronica Janssens en Michelangelo Pistoletto, 
over het complexe onderwerp van de waarneming, van 
“hoe” wij kijken naar de dingen, onszelf en de realiteit 
om per slot van rekening te ervaren dat niets “vast” 
staat.

3 spiegels

Tijdens de drie delen van The Ever Changing Body 
meanderen drie kunstwerken op basis van een spiegel 
letterlijk als een bespiegeling én een spiegel van het 
publiek dat erin kan verschijnen om er meteen in te 
verdwijnen. De spiegel als teken van verandering en 
van het verloop van de tijd, tegelijk abstract én over 
“ons”. De drie relatief kleine spiegels reflecteren ook de 
kunstwerken in de tentoonstelling vanuit ooghoeken 
die de bezoeker subjectief kan bepalen; ze verlenen de 
kunst in de tentoonstelling telkenmale een “ander”, 
spiegelend perspectief. Op die manier “beweegt” de 
tentoonstelling op de cadans en het ritme van de 
toeschouwer. De spiegel is meedogenloos. De spiegel is er 
en tegelijk is er alles en niets.

Een eerste spiegel is van de Brusselse Ann Veronica 
Janssens (1956) wiens werk regelmatig opduikt in 
de tentoonstellingen in Cc Strombeek. Haar Mirror 
(1994/2013) bestaat uit een glazen plaatje met in het 
midden een virtuele bol die de omringende ruimte op 
een omgekeerde, ongrijpbare manier weerspiegelt. Dit 
werk is ongelooflijk subtiel, virtueel én doet denken 
aan de vele spiegels die te zien zijn op historische 
schilderijen met op kop wellicht het beroemde schilderij 
uit de collectie van de National Gallery in London: The 
Arnolfini Portrait uit 1434 van Jan Van Eyck. 
In dit iconische schilderij trekt Jan Van Eyck via de 
spiegel de ruimte die zich voor het tafereel bevindt “in” 
het schilderij,  waardoor hij de toeschouwer “piloteert” 
op de plaats van de observerende en “schilderende” 
schilder. Ann Veronica Janssens maakte vanaf het 
begin van de jaren negentig tal van werken gebaseerd 
op bolspiegelingen. Haar gitzwarte holle sculpturen 
uit plexiglas die de ruimte omgekeerd laten “zien” met 
een desoriënterend effect als gevolg bestaan ook in een 
andere variant, namelijk in de vorm van een aquarium 
gevuld met water waarin een zwevende bol van alcohol 
als een efemere sferische, mysterieuze lens functioneert. 
Het zijn an sich zeer eenvoudige kunstwerken die aan 
de realiteit ontsnappen en van de realiteit een poëtisch 
kijk-stuk maken.

Een tweede spiegel is van de Duitse, in Keulen 
residerende en werkende kunstenaar Gerhard Richter 
(1932) wiens werk in 2013 ook al te zien was in de 
context van de trilogie About Waves als één van de 
allerbeste en meest invloedrijke kunstenaars van   
na WO II.

Ann Veronica Janssens, Mirror (1994/2013)



De derde spiegel, Mirror (1992) van de Italiaanse 
kunstenaar Michelangelo Pistoletto (1933), is de 
meest “aandoenlijke” en aanlokkelijke. Op de spiegel 
is gedeeltelijk een afbeelding aangebracht van een 
vrouw die een “lege” handspiegel voor zich houdt. Het 
is tegelijk een eenvoudig én een complex werk waarin 
de factor tijd zich op een asynchrone wijze afspeelt 
omdat de achtergrond van het kunstwerk “wisselend” 
bestaat uit onze tijdelijke aanwezigheid. Michelangelo 
Pistoletto maakt dit soort werk met spiegel (gepolijst 
staal of ander materiaal) als achtergrond voor 
fotorealistische afbeeldingen al sinds het prille begin 
van de jaren zestig.
Over de spiegel zegt de kunstenaar: 
“De spiegel reflecteert datgene wat zich voor de spiegel 
bevindt. Als er niemand in de spiegel kijkt, bestaat de 
spiegel niet omdat de spiegel maar bestaat doorheen de 
ogen en de geest van diegene die de spiegel observeert. 
De spiegel bestaat maar via de oefening van de 
gedachte/ van het denken. De spiegel is een optische 
prothese die het brein gebruikt om zichzelf te bevragen 
én te herkennen.”
Michelangelo Pistoletto is een geëngageerd 
kunstenaar; al ten tijde van zijn connectie met de 
arte povera organiseerde hij optochten en wist hij zijn 
kunst te midden de realiteit van de samenleving te 
“beoefenen”. Als kunstenaar op hoge leeftijd blijft hij 
zich via zijn Fondazione Cittadellarte in het Noord-
Italiaanse Biella inzetten bij het testen van “formats” 
die het leven in een beter sociaal-economisch en 
ecologisch perspectief (kunnen) plaatsen. Al tien jaar 
propageert hij onder de naam “The Third Paradise” én 
via een driedelig logo een alternatief voor onze wereld 
die, geklemd tussen de natuur en de ongebreidelde, 
“zelfdestructieve” exploitatie ervan, toe is aan een 
‘utopische’, paradijselijke, “zelfverantwoordelijke”, 
derde weg (wereld) waar respect voor de omgeving in 
harmonie staat met een meer bewust leven.

AHLAM SHIBLI

In dit derde deel van The Ever Changing Body, dat 
cirkelt rond de netelige problematiek van “identiteit” in 
tijden waarin het eigenbelang gelieerd is én blijft aan 
economisch behoud, is de introductie van het werk van 
de uit Palestina afkomstige Ahlam Shibli (1970) een 
noodzaak.  
Men zou kunnen denken dat haar werk wel eens 
heel dicht gelieerd zou blijven aan de zaak die 
al decennialang een politieke angel blijft in het 
Midden-Oosten. Ahlam Shibli is afkomstig en leeft 
in een artificiële geo-ruimte, perfect afgeschermd en 
gecontroleerd door Israël die met alle middelen de 
notie soevereiniteit overeind houdt. “Wij” kunnen ons 
“hier” niet goed inbeelden hoe het moet zijn te leven 
in omstandigheden zonder moeder- of vaderland – op 
de vlucht of in te nauwe menselijke omstandigheden. 
Ahlam Shibli maakt van haar kunst helemaal geen 
propaganda of pamflet; ze weet het onrecht over 
geen “thuis” te beschikken te extrapoleren naar 
andere domeinen zoals gender, de exploitatie van 
huispersoneel of van historische herdenkingsfeiten 
die indruisen tegen elementaire vormen van fatsoen 
zoals het verzet van de Fransen tegen het nazisme en 
de daaropvolgende koloniale oorlogen in Indochina en 
Algerije.

Ahlam Shibli toont in haar werk een grote empathie 
met wie dan ook in de wereld die op één of andere 
manier wordt uitgestoten, uitgebuit of gediscrimineerd 
op basis van bijvoorbeeld seksuele geaardheid.

Museumcultuur Strombeek/Gent presenteert in 
een persoonlijke opstelling van de kunstenares twee 
bestaande werken waarin zij zelf via een reeks foto’s 
Zelfportret, Palestina, 2000 terugblikt op de plaats 
waar ze vandaan komt. De video Een inleiding tot en 
negen hoofdstukken uit Dependence, Barcelona, 2007 
handelt over de immigranten die als huishoud- en 
zorgpersoneel de sociale noden ‘invullen’ van westerse 
families, waar het zorg dragen voor en door de familie 
zelf werd overgedragen op de (bezoldigde) hulp van 
“derden”/”anderen”.



de ouderen, hoewel de overheid zich langzamerhand de 
voordelen van ouderenzorg begint te realiseren.

Het huispersoneel is hier soms helemaal alleen en 
verblijft in de “privésfeer” van de werkgever. Soms zijn 
de mensen ook geïmmigreerd met hun gezin, werken 
als “dagloner” en keren ‘s avonds terug naar huis. 
Ze proberen hun leven dan soms in te richten in de 
voorsteden van Barcelona of zorgen voor het onderhoud 
van hun familie in hun thuisland – inclusief dat van hun 
eigen kinderen die soms logeren bij de grootouders. Ten 
slotte keren ze soms terug naar hun thuisland en kopen 
er een huis of starten er een zaak.

Research door Joan Roca i Albert, Hiuwai Chu en 
Cristina Martínez.

Zelfportret
Palestina, 2000
Reeks van 18 foto’s

21,2 x 30 cm; 30 x 21,2 cm
Chromogene afdrukken

Een reis terug naar de plaatsen die me toonden 
wie ik ben.

Een inleiding tot en negen hoofdstukken uit Dependence
Barcelona, 2007
dvd-diaprojectie, 9’31”, januari 2009
Dit werk wordt achtereenvolgens getoond met teksten in 
het Engels en het Pools.

Dit werk gaat over de relaties tussen immigranten-
zorgverstrekkers en hun werkgevers in Barcelona.

De bevolking van Barcelona wordt ouder, de vrouwen 
van de volgende generatie verlaten het huis om te gaan 
werken. Tegelijk bestaat er een sterke familietraditie 
én zijn er economische en sociale beperkingen die het 
onwenselijk maken om ouderen naar bejaardentehuizen 
te sturen. Een massale toestroom van immigranten zorgt 
voor ongeschoolde werkkrachten die kunnen werken als 
betaalbaar huispersoneel.
Tijdens het afgelopen decennium was er een tendens niet 
enkel huispersoneel aan te werven voor poetswerk, maar 
ook als zorgverstrekkers. Het fenomeen om personeel 
aan te werven om voor oudere mensen en kinderen te 
zorgen is ook verschoven van de gegoede klasse naar de 
middenklasse en zelfs naar de werkende klasse. Daarbij 
zijn de vorige immigratiegolven uit het binnenland 
van Catalonië, Andalusië, evenals de immigratie uit de 
Filippijnen in de jaren zeventig en tachtig vervangen 
door nieuwe immigranten uit de Spaanssprekende 
landen van Zuid-Amerika, en recent uit Oost-Europa en 
de voormalige Sovjet-Unie.

Door de noodzaak om betrouwbare werkkrachten te 
rekruteren, wordt het  huispersoneel het minimumloon 
betaald, of zelfs meer. Als deze mensen  echter in Spanje 
verblijven “zonder papieren”, zijn ze bijzonder  kwetsbaar 
voor uitbuiting. Wat ze ook betaald worden, meestal zijn 
het de zonen en dochters die betalen voor de zorg van 



JACQUES CHARLIER

Jacques Charlier (pas 75 geworden!) wist zich al 
goed te handhaven als kunstenaar wiens werk 
vertegenwoordigd is/was in de drie delen van The Ever 
Changing Body.

Met in Deel 1 de fantastische reeksen “vernissage-
foto’s” uit het begin van de jaren zeventig als een 
spiegel van de toen nog erg besloten kunstwereld 
en met in Deel 2 de reeks tekeningen gebaseerd op  
populaire tattoos is hij nu op Deel 3 “present” met 
twee fonkelnieuwe werken. De veerkracht van Jacques 
Charlier schuilt in de kameleon-strategie die ervoor 
zorgt dat de kunstenaar “vrij” blijft en niet omwille van 
commerciële overwegingen moet blijven inhaken bij 
een stijl “zoals te voorzien en te verwachten”.

Twee naaktfoto’s van de kunstenaar zelve sieren de 
inkom van de tentoonstelling; één foto dateert uit 
1968; de andere is een recente opname van 2014. Een 
meer directe aanknoping bij het thema van The Ever 
Changing Body is niet mogelijk. Charlier doorziet via 
deze twee foto’s de tijd van zijn leven in zijn lichaam 
dat zonder schaamte de spiegel is van de tijd.

De andere reeks ontstond uit zijn ontmoeting in Cc 
Strombeek met de Brusselse popzanger Daan – met 
wie Jacques Charlier op de opening van Deel 1 op 11 
januari 2014 zelfs op het podium stond om samen met 
zijn geweldige band zijn nummer Le rocker de métro live 
te performen.

Het plaatje – een 45 toeren vinylplaatje - was het 
resultaat van hun instant-samenwerking en gaf ook 
aanleiding tot een reeks nieuwe zeefdrukken met de 
beeltenis van Daan als Belgisch pop-icoon.

Sergio Bonati, de meest geïnformeerde kunstcriticus 
over de artistieke productie van Jacques Charlier 
schreef in het foyer van Cc Strombeek een korte 
inzichtelijke beschouwing over de passage van Jacques 
Charlier doorheen het driedelige project The Ever 
Changing Body. In zijn tekst gaat Sergio Bonati ook in 
op de problematiek van “identiteit” dat als rode draad 
door het derde deel loopt.

DE GEËXPLODEERDE IDENTITEIT

Wat te denken van wat we meestal de “artistieke 
identiteit” noemen?

Meestal betreft die artistieke identiteit duidelijk 
herkenbare visuele tekens – een geheel van repetitieve 
tics die samensmelten tot een uniek beeld en die het 
mogelijk maken om meteen bij een eerste blik een werk 
of een kunstenaar te herkennen, net als de categorie of 
het artistieke veld waartoe die kunstenaar behoort.

Omdat er steeds meer personen als kunstenaar worden 
erkend – terecht of niet – door de verschillende 
segmenten van de markt en de mode, moeten die 
kunstenaars zichzelf beschermen met een logo, een 
herkenningsteken, een fabrieksmerk, opdat ze zouden 
opgemerkt worden en herkenbaar blijven tussen alle 
andere kunstenaars. Meestal spreekt men in dit verband 



over de stijl, een begrip dat verward wordt met identiteit.

In het geval van Charlier wordt dat fijne onderscheid 
voortdurend opzij geschoven, omdat de tekens die zijn 
activiteit kenmerken, voortdurend vervangen worden 
door andere. Het uitgangspunt van Charlier is dat 
een idee, een artistiek plan, een bepaalde stijl en een 
bepaald medium vereisen – namelijk deze die het meest 
geschikt zijn. Om maar een voorbeeld te noemen: 
een roman die bewerkt wordt voor het scherm moet 
compleet herschreven worden in functie van het beeld.

Theoretisch heeft hij gelijk: het effect van een 
sonate van Bach is anders als ze wordt gespeeld op 
een accordeon dan als ze wordt gespeeld door de 
dorpsfanfare. Die voortdurende verandering van stijlen 
en dragers doet echter afbreuk aan zijn identiteit. We 
krijgen een versnipperd beeld van hem – het beeld van 
iemand die niet weet wat hij wil. Die eeuwige zoektocht 
naar meervoudige identiteiten ontwricht en wekt 
wantrouwen bij de toeschouwer. Die denkt dat deze 
vlucht een weigering van zelfaanvaarding impliceert, 
want de toeschouwer denkt: de stijl is de man.

Het wekt dan ook geen verbazing dat toen Luk 
Lambrecht aan Charlier  voorstelde om iets te maken 
rond de zanger Daan, de kunstenaar koos voor een 
beeld dat zo goed mogelijk overeenstemt met zijn palet 
aan interpretaties.

Voor Charlier staat de fysieke verschijning van Daan 
dicht bij het stereotype dat kenmerkend was voor de 
jaren zestig. Hij neemt daarom het gezicht van de 
zanger en zijn kapsel onder handen, zoals die werden 
vastgelegd door de fotograaf Patricia Mathieu. Die 
bewuste foto wordt bijgewerkt door Gisèle Simon, 
opdat hij helemaal in overeenstemming zou zijn met 
Charliers project. Vervolgens maakt hij zeefdrukken 
van dit beeld volgens het Warhol-procedé en daarbij 
verzint hij een nep-identiteit voor de zanger die 
overeenkomt met zijn eigen metaforische kijk op hem.

De zanger Daan gaat op zijn beurt meewerken aan 
een uitwisseling van beelden die verwijzen naar 
dezelfde historische periode. Hij laat een 45-toerenplaat 
graveren met op de ene kant zijn versie van Waiting 
for My Men van Lou Reed en op de andere kant Le 
rocker de métro van Jacques Charlier, gezongen door 
de kunstenaar zelf. Door een hoes te maken waarbij 
hij de namen, foto’s en titels verwisselt, verstoort Daan 
het onaantastbaar gewaande visuele concept van de 
identiteit.

Sergio Bonati, cafetaria van het Cultuurcentrum 
Strombeek, 2014

CHARIF BENHELIMA

Charif Benhelima (1967) is een kunstenaar als een 
luis in de pels van een kunstwereld die - in zichzelf 
besloten - nog altijd in ons land een homogeen blanke 
“burcht” is en blijft. Hoe staan we tegen de “andere” 
in ons land – uit recente studies blijken de Belgen 
niet echt open te staan voor “de anderen” - wij zijn 
blijkbaar een bezig, renderend volkje dat zich wel 
terug-plooit maar niet meteen open-plooit voor het 
onbekende. Het werk van Charif Benhelima is “een 
zegen” in “ons” kunstenland - hij is één van de weinige 
“allochtonen” die het in “onze” kunstwereld maakt 
en erin slaagt zijn werk binnen te sluizen in onze 
reguliere en officiële kunstwereld. Wat maakte Charif 
Benhelima toch furore met zijn fantastische fotoreeks 
Welcome to Belgium (1990-1999), gebaseerd op beelden 
genomen in het “Klein Kasteelke” in Brussel – één van 
de meest omvangrijke opvangcentra in ons land. De 
titel refereerde naar een officiële ontvangstbrochure 
uit 1964 – hét jaar waarin de immigratie vanuit 
Marokko op gang kwam. Charif Benhelima maakt 
geen “uiterlijke” politiek-correcte kunst – in zijn kunst 
is geen spoor te vinden van “actualiteit” - hij scheert 
met zijn foto’s weliswaar langs gevoelige onderwerpen 
maar weet zijn beelden in een context te plaatsen 
waarin een algemene kritische ‘toon’ spreekt’ en géén 
waardeoordeel over ‘specifieke’ omstandigheden.

In één van de laatste redevoeringen van wijlen Dirk 
Lauwaert kon men meer vernemen over het belang 
van de polaroid, het instant-middel bij het direct 
reproduceren van de realiteit.

Dirk Lauwaert: “De stem van de polaroid is wollig, 
haar aaibaarheid overschaduwt alles. Schoonheid 
is hier charmant, in de betekenis van magische 
betovering. De polaroid leg je in je handpalm. Dat is 
haar natuurlijke omgeving, niet de muur”. 

En toch maakt Charif Benhelima uitvergrotingen van 
zijn polaroids waarin de motieven qua interpretatie en 
decodering in het “midden” blijven haperen – in hun 
“wollige” polaroidmaterie... Nog eens Dirk Lauwaert: 

“Op groot formaat afgedrukt wordt het museum-
formaat; Het wordt een heel ander beeld. Iets gaat 
verloren, iets wordt gewonnen. Maar het is niet 
eenvoudig”.

In Cc Strombeek presenteert Charif Benhelima nu 
een zeer monumentaal niet meteen “leesbaar” beeld 
tegen een zachte, witglanzende muur van méér dan 10 
meter. De foto zit “vast” als in één grote architecturale  
passe-partout waarin muur en beeld een sensitieve 



visuele overdracht veroorzaken op de perceptie van de 
toeschouwer die niet meteen onder woorde te brengen 
is.

Tijd voor een gesprek met de kunstenaar:

hoe kwam de idee om één groot beeld te 
maken dat er nogal abstract uitziet en een 
beetje net zoals je andere vergrotingen 
“afkomstig” kan zijn van een polaroid ?

Een polaroidbeeld is klein en persoonlijk en voor 
mij niet meer dan het werkmateriaal waarvan ik 
vertrek. Louter een fundamentele ondersteuning, 
zoals een negatief. Dit is niet wat het publiek te zien 
krijgt, namelijk wat gebeurt er in een atelier. Met 
uitzondering van mijn tentoonstelling vorig jaar in 
de Horta zaal (Bozar) die oorspronkelijk bedoeld was 
voor fotografie. 
De doelstelling en het hoofddoel van mijn onderzoek 
is het beeld zelf. Daarom beschouw ik de polaroid als 
een fundamentele ondersteuning, maar dit is geen 
eindpunt op zich. Het resultaat is de vergroting zelf 
(Cibachrome prints) voorbewerkt uit de polaroid, 
waardoor de structuur en textuur behouden wordt 
terwijl het me vermag om het beeldformaat te 
idealiseren.
 
Wanneer je me vroeg om deel te nemen aan deze 
tentoonstelling voelde ik een sterke noodzaak om 
enerzijds verder de relatie te onderzoeken tussen beeld, 
onderwerp en het technisch apparaat. Anderzijds op 
zoek te gaan naar een nieuwe invalshoek.       
Mijn keuze voor een bepaald formaat wordt 
hoofdzakelijk bepaald door het beeld zelf. Voor 
deze tentoonstelling wou ik onderzoeken hoe ik een 
kijkafstand kan vastleggen tussen de toeschouwer en 
het beeld. Hoe dicht kan je bij het werk komen? Hoe 
persoonlijk is die afstand en wordt die mede bepaald 
door het formaat van het beeld?  

Ik beperk de zichtbaarheid van de kijker die de afstand 
tussen kijken en het beeld bepalen. De grootte dwingt 
automatisch om afstand te nemen. Het uitvergrote 
beeld dwingt je automatisch een stap achteruit zetten 
om het te bekijken. Hier bepaalt de beeldgrootte de 
kijkafstand. Er wordt dus een kijkafstand gecreëerd. 
Hoe groter het beeld, hoe meer afstand je moet 
nemen. Hoe kleiner, hoe dichterbij je moet komen. 
Dat vind ik interessant. 

waarom gebruikte je veel de polaroid, als een 
instant middel ter reproductie van momenten 
van “belang”?

Het gebruik van een polaroidcamera is door de jaren 
één van mijn meest vertrouwde werkwijzen geworden. 
Het toestel koestert familiale associaties, anderzijds 
is er de eenvoud die ermee gepaard gaat omdat de 
mogelijkheden van het toestel beperkt zijn. 
De camera levert een direct beeld op en het flitslicht 
zorgt voor lichtsporen op het beeld. Door een 
polaroidcamera kijk je anders. Het toestel is simpel 
en log. Het heeft een automatische sluitertijd-
diafragma gekoppeld aan een lichtmeter en flits. Het 
beeldresultaat is nooit scherp maar ziet er altijd scherp 
uit. Door zijn eenvoud creëert het andere/nieuwe 
mogelijkheden. 

Voor mij betekent kijken hoofdzakelijk functioneren. 
Iedere camera doet mij anders kijken. Een 
kleinbeeldcamera doet mij anders kijken dan een 
grootbeeldcamera, een doorzicht en opzicht camera 
of een analoge of digitale camera. Ik kijk uitsluitend 
vanuit mijn kennis, mijn ervaring, mijn weten, mijn 
eigen context.

het beeld is zeer groot en lijkt een abstracte 
uitvergroting. het beeld is dat ook omdat 
je openlijk verwijst naar de bron van Henri 
Matisse - dit soort beelden van Matisse waarin 
hij “figuren” laat zweven door oordeelkundig 
gebruik van de groene en blauwe kleur.

Wat mij vooral interesseerde in het werk van Matisse 
zijn de lijnen die hoofdzakelijk het beeld bepalen. Het 
naakt wordt meer tekenachtig. Dit geeft meteen het 
delicate van het geheel aan: bloot zonder kleding, er 
ontbreekt dus iets. 
Naakt is de pure vorm, geen bijbetekenis, gewoon 
puur natuur. Naakt versus Bloot. 
Wat is het verschil tussen naakt en bloot? Is er wel een 
verschil? 

waarom deze proporties voor een beeld dat in 
se intiem is ?

Intiem is niet perse klein, maar heeft meer iets te 
maken met persoonlijk betrokken zijn, dichtbij, diep, 
openhartig, vertrouwelijk, in het diepste gelegen.

Bij lichamelijke intimiteit bijvoorbeeld wordt in de 
eerste plaats gedacht aan seksuele omgang. Maar ook 
andere vormen komen voor: men slaat de arm om 
elkaar heen, men zit zeer dicht tegen elkaar aan, men 
loopt gearmd etc. 
Welke rol speelt de culturele context in op welke 
vormen van intimiteit worden geaccepteerd? Cultuur 
bepaalt wat toegestaan is en ook of deze vormen tussen 
vrouwen, tussen mannen of tussen beide geslachten 



aanvaardbaar zijn.
Emotionele intimiteit houdt in dat men gevoelens 
met elkaar deelt. Zo zal er in culturen waarin ieder 
lichamelijk contact vóór het huwelijk wordt afgekeurd 
soms wel een zekere emotionele intimiteit tussen 
geslachtsgenoten zijn toegestaan. 

is dit beeld politiek geladen /beladen en indien 
ja, wat versta je onder een politiek beeld ?

Ja, het belichaamt een manier van zien.  Onze 
waarneming van en waardering voor een beeld hangt 
af van ónze manier van zien, onze opvattingen over 
schoonheid, waarheid, beschaving, vorm, status en 
smaak. Daar is niet onderuit te komen 

Wanneer je spreekt over een ‘politiek geladen  beeld’  
gaat het (meestal) om de boodschap? De moraal van 
politieke correctheid. Niets staat op zichzelf, zegt 
Berger. Alles heeft een politieke lading. De manier 
waarop wij de dingen zien, wordt beïnvloed door wat 
wij weten of geloven. Kijken is uit het blikveld die 
dingen waarnemen die we belangrijk vinden

Berger bekampt in zijn boek de kunsthistorici die 
zich verschuilen achter cultuurrelativisme, experten 
die doen uitschijnen dat het weinig zin heeft oude 
kunstwerken dwingende politieke vragen te stellen. 
Hij heeft het over een “geprivilegieerde minderheid 
die ernaar streeft een geschiedenis te verzinnen, 
die achteraf de rol van de heersende klassen kan 
rechtvaardigen”. Hij noemt dat verschijnsel culturele 
mystificatie, en het is een veel ingrijpender soort 
mystificatie dan die waar ik me doorgaans aan erger in 
kunstgeschiedenissen. 

je toont dit beeld in een massa witte kleur 
die deels de omgeving  weerspiegelt - wil je 
de toeschouwer op die manier IN het beeld 
trekken/betrekken?

Dit beeld (in een massa witte kleur die de omgeving 
gedeeltelijk weerspiegelt) staat als een caleidoscoop 
die een werkelijkheid construeert - die mijn kijken 
vermengt met dat van mijn onderwerp en dat van de 
kijker. Er is geen ‘Aesthetic Realism’. Het gaat over hoe 
ik de dingen zie.  Het beeld staat zoals ik het zie, niet 
zoals het is. Het gaat over mijn realiteit, mijn perceptie 
en mijn informatie in tegenstelling tot ‘what you see is 
what you get’. De realiteit is het onderwerp zelf. Wat 
je ziet is een extract van de realiteit die niet gebeurt 
door middel van framing. Het beetje informatie in 
het beeld duwt de realiteit in een suspensie van tijd en 
ruimte waardoor het beeld moeilijk te contextualiseren 
is. Het zijn de sporen van een realiteit.

Het feit dat het vanuit mijn kijken is dat de dialoog 
wordt opgebouwd met het publiek probeer ik me een 
kijker voor te stellen die (slechts) kan kijken vanuit 
zijn/haar eigen ervaring, als een proces waarbij ik die 
kijker beetje bij beetje in mijn ervaring binnentrek. 

Het ‘gevoelig voor het schone’ is slechts een deel van 
het beeld dat bepalend is voor de manier waarop mijn 
onderwerp op de kijker inwerkt. Maar in de eerste 
plaats gaat het altijd over kijken. De manier waarop ik 
door de lens kijk, de relatie tussen mij en het medium 
die het belang van mijn persoonlijke stijl benadrukt 
die ik ontwikkel door gebruik te maken van specifieke 
soorten foto’s, fotoapparaten en formaten. 
Het pornografische gehalte toont wat we zien, 
en zet dat op de helling. Een toekenning van 
de ‘werkelijkheid’ aan de idee en dus een 
corresponderende devaluatie van de ervaren 
werkelijkheid tot schijnvorm. Het beeld behoort tot 
het verschijnen, niet tot het zijn van het concept. De 
ingreep gebeurt vooraf, en niet achteraf: het moet op 
mijn beeld staan zoals ik het zie, niet zoals het is.

hoe zou je de relatie omschrijven tussen het 
beeld en de enorme witte  massa eromheen?

Die witte massa rond het werk is nodig om optimaal 
het beeld te kunnen bekijken. De muur fungeert/
functioneert als een passe-partout en suggereert dat we 
te maken hebben met een autonoom werk. Door een 
passe-partout rond het beeld te construeren gaat de 
aandacht in de eerste plaats naar het onderwerp van het 
beeld.  De omgeving bepaalt mede de manier waarop 
we naar een beeld kijken, het beïnvloedt. Het geheel 
maakt deel uit van een langdurig proces en slechts op 
het einde krijgt de kijker mijn werkelijkheid te zien.



je toont op 3 tafeltjes ook drie passe-partouts 
met beelden van een naakte zwarte vrouw?

Het zijn beelden die het moeten stellen in hun 
dienende rol van studie- en werkmateriaal die ik 
tijdens mijn verblijf in Harlem genomen heb. 

vanwaar komen deze beelden en krikken ze 
niet een soort voyeurisme op dat afleidt?

Nee, ik denk het niet. Meestal wordt het heimelijk 
kijken met seksuele lustgevoelens opgekrikt door onze 
nieuwsgierigheid naar privézaken van vreemden. Maar 
hier wordt het voyeuristische gehalte sterk verminderd 
en ongedaan gemaakt door wat u niet kunt zien op de 
polaroids noch kunt raden. Met andere woorden in 
welke context deze beelden zich afspelen wordt niet 
prijs gegeven.
Vaak is de manier waarop een bepaalde cultuur 
omgaat met naaktheid een goede afspiegeling van 
de morele waarden van onze samenleving. Zo was 
het voor de prehistorische mens redelijk normaal om 
figuren van naakte mensen te bezitten, omdat zij dit 
zagen als een symbool voor vruchtbaarheid.

is het de bedoeling dat toeschouwers een 
relatie zien tussen de  “figuratieve” foto’s in 
passe-partout op de tafeltjes en het grote  beeld 
tegen de muur ?

Er is geen onmiddellijk relatie tussen deze beelden 
omdat het andere vormen zijn die anders gelezen 
moeten worden.
De  kleine “figuratieve” polaroidbeelden zijn studies 
en vertellen over de genese/ontstaan van het definitieve 
beeld.
Het grote Cibachroom beeld tegen de muur is het 
eindresultaat van een studie. 

hoe sta je tegenover het verwerven van jouw 
beelden met referenties naar de moderne 
kunstgeschiedenis?

Ik heb daar geen probleem mee en ben me 
daar feitelijk ook niet zo bewust van tijdens het 
maakproces. Er zitten in mijn oeuvre overeenkomstige 
referentiepunten en soortgelijke verwijzingen naar 
de moderne kunstgeschiedenis. Bijvoorbeeld mijn 
drang om te experimenteren (maar binnen mijn 
zelfopgelegde grenzen) of om te abstraheren, waardoor 
ik een afstand kan creëren tussen mijn werk en de 
zichtbare werkelijkheid, of om de nadruk te leggen op 
het werk als idee. 

Maar mijn werk verwijst veel meer naar 
het postmodernisme dan naar de moderne 
kunstgeschiedenis. Ik probeer met andere woorden 
niet om de wereld exact weer te geven, ik ben niet 
op zoek naar een waarheid. Integendeel, ik stel dit in 
vraag.

denk je dat de kunst in deze tijden van zeer 
fragiele beeldslijtage nog een waarde kan 
genereren binnen het publieke samen-leven?

Heel zeker, maar we zullen onze publieke samenleving 
moeten herdefiniëren.

* * *

Uit het drukke e-mailverkeer met de kunstenaar 
willen wij dit met U, beste lezer graag delen. Charif 
Benhelima schreef een als “allochtoon” een open brief 
aan “Het Paleis” en wat blijkt? Dat onze Koning wel 
heel veel aandacht verleent aan de “allochtonen” door 
het toekennen van adellijke titels.

Can art promote change?

Yes it can!!!!!!

Mijn brief ‘The Allochtoon” is blijkbaar goed 
aangekomen op het Paleis!

Koning Filip heeft nieuwe adellijke titels toegekend:

GROOTOFFICIER IN DE KROONORDE:
- Hamid Aït Abderrahim, Directeur van het 
Studiecentrum voor  
Kernenergie.
- Felice Dassetto, Professor godsdienstsociologie aan 
de UCL.
- Nordin Maloujahmoum, De eerste voorzitter van de 
Moslimexecutieve.

COMMANDEUR IN DE KROONORDE:
- Najat Arbib, Magistrate.
- Hafida Bachir, Voorzitster van de feministische 
organisatie Vie  
Féminine.
- Nabil Ben Yadir (foto onder), Regisseur van onder 
andere ‘Les  
Barons’.
- Naima Charkaoui, Directeur van het 
Minderhedenforum.
-Sidi Larbi Cherkaoui, Choreograaf.







Stan Douglas:  Deux Devises (1983)
George E. Lewis

In dit vroege werk van Stan Douglas 
zien we reeds het akoestisch 
raffinement en het allesomvattende 
muzikale referentiekader van de 
latere film- en video-installaties. 
Vaak herkennen we in de muziek 
waarmee Douglas werkt een zekere 
verwantschap met ofwel de Europese 
kunstmuziek ofwel de Afro-
Amerikaanse traditie. Maar wat 
ongebruikelijk is in het oeuvre 
van Stan Douglas: in Deux Devises 
worden deze twee muziektradities 
tegenover elkaar gesteld binnen één 
en hetzelfde werk.

Formeel bestaat Deux Devises uit 
twee delen, die muzikaal en visueel 
verschillend zijn. In Breath, het 
eerste deel, horen we O ma belle 
rebelle, een werk uit 1850 van 
Charles Gounod (1818-1893). In het 
begeleidende beeld visualiseert 
Douglas opeenvolgende versregels 
van de Engelse vertaling van de 
tekst, een zestiende-eeuws gedicht 
van Jean-Antoine de Baïf (1532-1589). 
Hij gebruikt daarvoor een oude 
typemachinefont – witte letters op 
een zwarte achtergrond. Verder zijn 
er geen begeleidende beelden.

Het slot van Gounods werk wordt 
gevolgd door een pregnante pauze, 
waarna Mime, het tweede deel 
aanvangt, met een opname Preachin’ 
Blues (1936) van blueszanger Robert 
Johnson. Het begeleidende beeld 
wordt in dit geval verwarrend 
complex. Opnieuw zien we een 
ongebruikelijk element in dit werk: 
de kunstenaar verschijnt zelf in 
beeld, in de gedaante van een 
virtuele predikant waarvan we alleen 
de mond zien. Die mond brengt een 
kubistisch aandoende montage van 
een playback van Johnsons nummer, 
waarbij de met de lippen gevormde 
fonemen soms overeenkomen met de 
tekst, maar soms ook niet.

De meeste commentaren van Deux 
Devises beklemtonen de verschillen 
tussen de kunstcontext van het werk 
Gounod en de populaire context van 

het werk van Johnson, en verwijzen 
in dit verband naar ras, klasse 
en cultureel kapitaal. Het is 
typisch dat de tekst van Gounod 
een veilig en comfortabel gevoel 
oproept, terwijl de klanken van 
Johnson angst en lijden belichamen. 
Terugblikkend kunnen we echter 
stellen dat die interpretatie 
eveneens veilig en comfortabel is. 
Ook de tekst van Baïf is vervuld 
van een weeklacht: de verteller 
wanhoopt dat het voorwerp van zijn 
amoureuze fantasie ooit verliefd zal 
worden op hem. En in zijn essay The 
Blues Idiom and the Mainstream of 
Contemporary Life (1990) associeert 
Albert Murray – een criticus van 
de Afro-Amerikaanse cultuur – blues 
met een hogere kunstvorm, en wel 
als ‘één van de grootste culturele 
verwezenlijkingen.”

In een interview uit 1993 vertelt 
Douglas zelf: 

“De keuze van het bluesnummer is 
tamelijk persoonlijk en heeft te 
maken met mijn ervaring als zwarte 
binnen een overwegend blanke 
cultuur. Daarbij had ik in feite 
weinig contact met die zwarte 
Amerikaanse cultuur, maar tegelijk 
werd er van mij verwacht precies die 
zwarte cultuur uit te beelden voor 
zowel mensen die vijandig-racistisch 
tegenover die cultuur stonden als 
voor meer liberaal ingestelde 
individuen. Wat je dus krijgt 
is mijn beeld, dat niet precies 
gesynchroniseerd is of ook niet 
exact verwijst naar een bijzonder 
archetypisch zwart personage, 
namelijk Robert Johnson.”

Zoals de kunstenaar opmerkt, loopt 
hij het risico – in het alledaagse 
leven en misschien ook wel in zijn 
kunst – om zijn Canadese identiteit 
uit te vlakken door een blik die 
het resultaat is van het Afro-
Amerikaanse discours over het 
zwart-zijn. Die al te bepalende 
blik veronderstelt echter dat 
het fenotype van Douglas op een 
natuurlijke manier samenvalt met het 
lied van Johnson. Mime ontwricht 
nu precies dat samenvallen door 



louenge de Louize Labé Lionnoize (ca. 
1555), een verzameling gedichten van 
24 verschillende auteurs, alle gewijd 
aan Louise Labé.

Vanuit dat perspectief is het 
veelbetekenend dat het lied van 
Gounod, hoewel het zowel door mannen 
als door vrouwen wordt gezongen, 
gecomponeerd is voor mezzosopraan. 
Douglas’ keuze voor een mannenstem 
was duidelijke doordacht en zou 
kunnen gezien worden als een 
verwijzing naar transvestie. Op 
een vergelijkbare manier speelt 
Douglas – die zelf geen Afro-
Amerikaan is, zoals we reeds eerder 
opmerkten – met het maatschappelijk 
aanvaarde concept van zijn zwart-
zijn, zoals dat gearticuleerd wordt 
in de socialisatie van de raciale 
identiteit in de VS. Louise Labé werd 
bovendien in haar tijd vergeleken 
met Sappho, het prototype van de 
lesbische dichteres, en het feit 
dat Gounod gebruik maakt van het 
werk van Labé en Baïf, kan best te 
maken hebben met het onderwerp van 
zijn eerste opera, Sapho, die hij 
componeerde in 1851, een jaar na  
O ma belle rebelle.  

Het is verleidelijk om Deux Devises 
te interpreteren als een werk dat 
zich laaft aan de bron van een 
raciaal, door DuBois geïnspireerd 
dubbel bewustzijn, maar een man/
vrouw, geseksualiseerde interpretatie 
is evengoed mogelijk. De sensuele, 
expressieve, door Petrarca beïnvloede 
poëzie van Labé vertelt ons zelf 
waarom de dichteres in haar eigen 
tijd geportretteerd werd als “la 
belle rebelle.” Dat is precies het 
soort van duivelse blues waarvoor 
Johnson in zijn tijd even iconisch 
werd als Labé in de hare.

Zoals Douglas zelf verklaarde: “De 
titel Deux Devises... is geïnspireerd 
door de renaissance emblemen die 
gedragen werden door edelen of 
soldaten en die hun aspiraties 
of verlangens verwoordden. Deze 
emblemen werden gedragen op 
hun kleding of aangebracht op 
banieren die ze meedroegen in 
de oorlog of thuis bewaarden.” 

temporele verschuivingen tussen 
beeld en klank. Daardoor wordt ook 
duidelijk dat de veronderstelde 
disharmonie tussen het beeld van 
Douglas’ mond en het werk van Gounod 
een aspect is van wat de musicologe 
Nina Sun Eidsheim noemt “raciale 
profilering door vocaal timbre.” 
Douglas gebruikt hier geluid, niet om 
een verschil te beklemtonen, maar om 
veronderstellingen die gepaard gaan 
met dat verschil in vraag te stellen.

In plaats van op een simplistische 
manier te stellen dat er sprake 
is van een “botsing tussen de 
‘primitieve’ zwarte cultuur en de 
veronderstelde ernst van een verfijnde 
Europese traditie,” ontkracht de 
titel Mime op zich al dat er sprake 
is van raciale of klassegebonden 
inherente kenmerken. In Mime is er 
sprake van een soort buikspreken, 
en assumpties betreffende de ware 
identiteit van de virtuele spreker 
(voor zover virtuele sprekers – of 
wie dan ook – daadwerkelijk een ware 
identiteit kunnen bezitten) zijn 
compleet ongerechtvaardigd. Het feit 
dat Douglas de on-screen vocalist is, 
is daarom fundamenteel irrelevant 
voor wat betreft de gevoelsuitwerking 
van het werk. Bovendien vertelt het 
feit dat de uitvoerder van het nummer 
van Johnson zwart is ons weinig over 
de onzichtbare uitvoerder van het 
werk van Gounod – die evengoed zwart 
zou kunnen zijn.

Ten slotte is ook het masculiene 
karakter van het werk van Gounod en 
van de tekst ervan een incidenteel 
element. In dat verband verwijs ik 
naar Douglas’ eigen commentaar op 
het werk: “Ik moet verwijzen naar 
een kleine controverse die mijn 
argumentatie zal verduidelijken. Ik 
praat het liefst over mijn werk in 
termen van de specifieke historische 
allusies, thema’s of materiaal.” 
Terwijl de tekst van Johnson niet 
gericht is aan een specifiek individu, 
zingt die van Baïf de lofzang van 
zijn tijdgenote uit de renaissance, 
Louise Labé (1520-1566), die even 
beroemd was, of zelfs nog beroemder, 
dan Baïf zelf. Het gedicht verscheen 
in Escriz de divers poetes, a la 



George E. Lewis bekleedt de Edwin 
H. Case-leerstoel voor Amerikaanse 
muziek aan Columbia University. Hij 
werd in 2002 MacArthur Fellow en is 
sinds 1971 lid van de Association for 
the Advancement of Creative Musicians 
(AACM). Van zijn composities werden 
meer dan 140 opnames gemaakt. 
Ze werden gespeeld door het BBC 
Scottish Symphony Orchestra, het 
Boston Modern Orchestra Project, 
het Talea Ensemble, Dinosaur 
Annex, het Ensemble Pamplemousse, 
Wet Ink, het Ensemble Erik Satie, 
het Eco Ensemble, en vele andere 
orkesten. George E. Lewis kreeg 
opdrachten voor composities van het 
American Composers Orchestra, het 
International Contemporary Ensemble, 
Harvestworks, het Ensemble Either/
Or, het Orkestra Futura, het Turning 
Point Ensemble, de San Francisco 
Contemporary Music Players, de 
2010 Vancouver Cultural Olympiad, 
het IRCAM, het Glasgow Improvisers 
Orchestra, en vele andere. Recent was 
Lewis Ernest Bloch Visiting Professor 
aan de University of California, 
Berkeley en Paul Fromm Composer in 
Residence aan de American Academy in 
Rome. Verder was hij Resident Scholar 
aan het Center for Disciplinary 
Innovation (University of Chicago). 
Lewis ontving in 2012 de SEAMUS Award 
van de Society for Electro-Acoustic 
Music in de VS. Zijn door critici 
bejubelde boek A Power Stronger 
Than Itself: The AACM and American 
Experimental Music (University of 
Chicago Press, 2008) werd bekroond 
met de American Book Award en de 
American Musicological Society’s 
first Music in American Culture 
Award. Lewis en Benjamin Piekut 
zijn de co-redacteurs van het nog 
te verschijnen Oxford Handbook of 
Critical Improvisation Studies (in 
twee delen).

Inderdaad, de werken lijken 
twee masculiene emblemen uit te 
beelden, inclusief een verwijzing 
naar klasse, ras, geografische en 
historische implicaties. Zoals 
we hierboven zagen, kunnen deze 
emblemen door sommige kijkers 
gezien worden als tegenpolen, 
maar in feite bestaan ze gewoon 
naast elkaar. De veronderstelling 
dat ze compleet onvergelijkbaar 
en essentieel verschillend zijn, 
vertelt veel over de aspiraties en 
verlangens die inherent zijn in deze 
veronderstelling.
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MEKHITAR GARABEDIAN 

Mekhitar Garabedian werd in 1977 geboren in Aleppo, 
de zwaar door burgeroorlog getroffen stad in Syrië waar 
ook zijn vader opgroeide. Zijn moeder (die Garabedian 
zo mooi geportretteerd heeft in de video-installatie 
Without even leaving, we are already no longer there) werd 
geboren in de Libanese stad Beiroet. Beide ouders zijn 
van Armeense afkomst. Hun (voor)ouders leefden in 
de Armeense gemeenschappen in Anatolië (het huidige 
Turkije) tot de gewelddaden van 1915-1916 hen dwongen 
om te vluchten. Na het uitbreken van de Libanese 
burgeroorlog verlieten zijn ouders in 1981 Libanon en 
beslisten om zich in België te vestigen. 
Gebaseerd op die familiegeschiedenis en de observatie 
van zijn eigen identiteitsbeleving en die van familieleden, 
is Garabedians werk een poging om de gespletenheid die 
volgt op een breuk met het thuisland in beeld te brengen. 
Een toestand die, zoals hij zelf stelt, geplaagd wordt door 
de herinnering aan “het verleden, een andere tijd, een 
ander leven, een ander land, een andere taal, … ”.
“Men zou kunnen stellen dat ik een eerste generatie 
migrant ben hier in België, maar historisch gezien ben 
ik een migrant van de tweede of derde generatie”, stelt 
Garabedian. Het zijn vooral de tradities, de verhalen, 
de jaarlijkse herdenkingen van het Trauma, de foto’s en 
relikwieën, … waarmee Garabedian dagelijks te maken 
krijgt die de bron vormen voor de geschiedenis van zijn 
grootouders, een geschiedenis die daardoor een haast 
tastbare aanwezigheid vormt in zijn leven. Postmemory 
is de term die men gebruikt om die “verwisseling” tussen 

individuele herinneringen en collectief geheugen aan te 
duiden. Het beschrijft de “toestand” van de generatie die 
na die generatie komt die het trauma zelf heeft beleefd: 
een generatie waaraan de herinnering van dat trauma op 
zo’n pregnante manier is overgeleverd dat het lijkt alsof 
het haar eigen herinnering betrof.

In het kader van deze tentoonstelling brachten we 
in overleg met de kunstenaar drie werken samen 
(waaronder één nieuw werk!) die cirkelen rond één 
van de centrale vragen in het oeuvre van Garabedian: 
“Armeniërs zijn zich zeer bewust van de mogelijkheid 
van het verdwijnen van hun eigen volk, geschiedenis, 
taal cultuur, … Het besef dat je daarvoor mede 
verantwoordelijk bent … Hoe ga je daarmee om?”.  

In de klankinstallatie Agheh (2003) horen we 
Garabedians vader op vraag van de kunstenaar uit zijn 
geheugen de namen opsommen van mensen die hij 
heeft ontmoet in de verschillende landen waar hij heeft 
geleefd. Gebaseerd op de taal en de naamstructuur 
van het Midden-Oosten klinkt wat gezegd wordt 
ons vreemd in de oren. Aanvankelijk verloopt het 
opsommen vlot, maar na een tijd is dat steeds minder 
het geval. Als bezoeker vind je niet onmiddellijk een 
aanknopingspunt. Wat de kunstenaar uitlokt, is een 
gevoel van uitsluiting: je voelt je uitgesloten omdat je de 
taal niet machtig bent enerzijds en geen toegang hebt tot 
de persoonlijke leefwereld van de vader anderzijds. Het is 
tevens de weergave van een jeugdherinnering, namelijk 
dat zijn ouders, wanneer de kinderen niet verondersteld 
waren mee te luisteren, een derde taal – het Arabisch – 
hanteerden en de daarop volgende vaststelling dat taal 
dus als een machtsinstrument kan worden ingezet. 



DAVID ZINK YI

David Zink Yi werd in 1973 geboren in Lima, Peru, 
als zoon van ouders met gemengde Zuid-Amerikaanse, 
Europese en Aziatische roots. Op zijn 16de verhuisde 
hij naar Duitsland - het is dan 1989, het jaar van de 
“wende”. Na een opleiding als kok behaalde hij in 1998 
in München een diploma houtbewerking en inmiddels 
start hij ook een studie aan de Kunst Akademie  Hij 
vervolgde zijn opleiding aan de Universität der Künste 
in Berlijn van 1998 tot 2002. 

In 2001 reisde David Zink Yi naar Cuba waar hij 
drumlessen volgde bij congaspeler Jose Luis Quintana 
(“Changuito”), één van de bandleden van Los Van 
Van, en waar hij later de band De adentro y Afuera zou 
oprichten. 
Van 2002 tot 2003 was hij één bij de “Meisterschüler” 
van Lothar Baumgarten (1944), de Duitse concept-
kunstenaar die sinds de late jaren zestig werkt rond  
de tegenstellingen cultuur/natuur en het “Zelf”/  
de “Ander”. Baumgarten ontwikkelde tijdens een 
bezoek aan Brazilië en Venezuela eind de jaren zeventig 
een grote belangstelling voor antropologie, etnografie, 
lokale geschiedenis en identiteitspolitiek en problemen 
als het verdwijnen van het Oerwoud, van inheemse 
stammen, talen en landschappen kregen eveneens zijn 
aandacht. 
Ook David Zink Yi wil de cultuur, identiteit en 
tradities van het Zuid-Amerikaanse continent (dat 
hij inmiddels 25 jaar geleden achter zich liet, maar 
waarnaar hij met regelmaat terugkeert) beter begrijpen. 
Hij laat zich daarbij leiden door de tot de verbeelding 
sprekende levensverhalen van personen uit zijn 
onmiddellijke omgeving, door tradities en gebruiken uit 
zijn vaderland, maar ook - en misschien wel in de eerste 
plaats – door de muzikale klanken en ritmes van het 
continent. 

Taal is één van de centrale thema’s in Garabedians 
onderzoek omtrent identiteit. Hoewel hij het Armeens 
nooit kreeg aangeleerd, spreekt hij het met zijn 
directe familie, weliswaar op basis van een verzonnen 
grammatica en een beperkt vocabularium. Garabedian 
maakte, op basis van zijn eigen onvolkomen kennis van 
de Armeense taal, meerdere werken m.b.t. de fragiliteit 
van een taal, een traditie, een cultuur in de context van 
migratie – en van de Armeense diaspora in het bijzonder. 

Het recente werk Untitled (I believe in miracles/I still 
believe in miracles, Douglas Gordon, 1994), 2014, dat 
de vorm aanneemt van twee papierstapels (“stacks”, 
zoals de kunstenaar ze met de Engelse term graag 
noemt, refererend aan de Amerikaanse kunstenaar Felix 
Gonzalez-Torres), bestaat uit een handgeschreven tekst 
op papier. De Arabische tekst, neergeschreven door de 
moeder van de kunstenaar, leest: “I believe in Miracles 
/ I still believe in Miracles”. Een vastberaden, hoopvolle 
boodschap, waarvan de eenvoud en directheid evenwel 
ondermijnd worden door toevoeging van de term “still’ 
(nog steeds) bij het hernemen van de zin.
Voor hen die met de recente kunstgeschiedenis 
vertrouwd zijn, laat de referentie aan de ‘Seventh 
Instruction’ van de Schotse kunstenaar Douglas Gordon 
niet lang op zich wachten. Maar, anders dan in het werk 
van Douglas Gordon verschijnt de tekst hier niet in een 
onpersoonlijk font, maar is die handgeschreven, wat de 
act van het transcriberen, kopiëren, leren, vertalen, zich 
iets eigen maken, onderstreept. Het zijn handelingen die 
een mentale verplaatsing vragen en de “Heimatlosen”, 
gescheiden van hun vaderland en hun moedertaal, 
volgens Garabedian voortdurend achtervolgen.

Het werk van Garabedian is een zorgvuldig opgezet 
weefsel van (literaire, filosofische en theoretische) citaten. 
“Mijn gebruik van citaten en appropriatie vloeit voort 
uit mijn belangstelling in het idee dat identiteit altijd 
een geleende identiteit is, geleend van anderen. Men kan 
nooit pretenderen dat men iemand is die zich buiten 
de keten van het verleden bevindt, men kan “enkel een 
gebaar imiteren dat altijd reeds bestaat, nooit origineel 
is” (R. Barthes) en spreekt altijd met de woorden van 
anderen.”

Voor Les Belges et la lune (2008) werd het gelijknamige 
gedicht van de Franse dichter Charles Baudelaire door 
de kunstenaar met markeerstift op de muur geschreven. 
Het gedicht is afkomstig uit de befaamde, onvoltooide 
bundel Pauvre Belgique. Baudelaire vlucht in 1864 naar 
België omwille van financiële moeilijkheden in Parijs. 
Zijn verblijf in België is ongelukkig en onsuccesvol. 
De gedichten die verzameld werden in Pauvre Belgique 
beschimpen dan ook de Belgische gewoonten en het 
(gebrek aan) identiteit.



hij de trompet aan zijn lippen. Gedurende ongeveer 40 
seconden komt de trechter op de plaats van Gonzalez 
Guerra’s gezicht die gedurende die tijd één enkele klank 
– een hoge C – aanhoudt. De film duurt net zolang 
hij de noot kan aanhouden en eindigt abrupt op het 
moment dat hij moet loslaten, zijn instrument naar 
beneden laat zakken, en naar adem hapt.
De term “pneuma” is afkomstig uit het Grieks en 
betekent geest, adem en lucht. Maar het betekent ook 
“de adem als de plaats waar de ziel en de levenskracht 
wonen”. De film wordt getoond in een continue loop 
en kan begrepen worden als een meditatie over leven en 
dood. De schrille klank (anders dan de bezeten klanken 
en ritmes die David Zink Yi’s werk normaal beheersen) 
doorklieft de fysieke ruimte en dwingt de bezoeker op 
zoek te gaan naar haar bron. 

Het is een ervaring die parallellen oproept met wat 
de Argentijnse schrijver Julio Cortázar (zelf ook een 
trompettist!) schrijft naar aanleiding van een concert 
van Louis Armstrong in Parijs in 1952. Terwijl 
Cortázar het spel van andere muzikanten in termen van 
de mannelijke seksualiteit beschrijft, wordt het solospel 
van Louis Armstrong beschreven in termen die doen 
denken aan de mystici:

From Louis’ trumpet the music emerges like the ribbons 
of speech from the mouths of primitive saints, a hot yellow 
writing is inserted on the air, and after this first signal 
Muskrat Ramblers is unleashed and those of us in the 
stalls, hanging on to anything that can be hung on to, and 
our neighbors do the same, so that the auditorium feels 
like a vast gathering of crazed octopus and in the midst of 
everything is Louis with the whites of his eyes behind the 
trumpet, with his handkerchief waving in a continually 
say goodbye to that music that creates and disintegrates in 
the instant, as if he knew the terrible cost of that marvelous 
liberty of his.” (Louis, Enormísimo Cronopi)

In de context van The Ever Changing Body is voor het 
eerst (!) werk van David Zink Yi te zien in België. 

De sculptuur in het midden van de 
tentoonstellingsruimte is, op zijn zachtst gezegd, 
een markante verschijning: een monumentale, 
hyperrealistische inktvis met een lengte van 4 meter 
is gestrand in een grote plas inkt. De sculptuur maakt 
deel uit van een reeks Architeuthis (de naam van 
een geslacht reuzeninktvissen) die David Zink Yi 
vervaardigt in het Europees Keramisch Werkcentrum 
in ’s Hertogenbosch. De reeks is gebaseerd op het essay 
Vampyroteuthis Infernalis van de Tsjechische filosoof 
Vilém Flusser. Het postuum uitgegeven essay vormt een 
opvallend document in het oeuvre van de mediafilosoof 
die eind de jaren dertig gedwongen werd om zijn 
thuisland te verlaten en zich in Brazilië vestigde tot 
aan de staatsgreep in 1964. Het is een encyclopedisch 
essay dat het midden houdt tussen wetenschappelijke 
verhandeling, fabel en filosofisch discours en behandelt 
Flussers fascinatie voor de Vampyroteuthis – een 
reuzeninktvis waarover tot voor kort weinig bekend 
was, maar dat sinds de oudheid opduikt in de literatuur 
als symbool voor het ultieme kwaad. 
Aangetrokken door de parallellen die Flussers vertelling 
oproept met theorieën over de (etnografische) “Ander” 
maakt David Zink Yi nu al een aantal jaren deze 
rijkgeschakeerde, arbeidsintensieve sculpturen die hij 
beschouwt als een metafoor voor de “demonisering” 
van andere culturen. 

De 16mm film Pneuma bestaat uit een opname van de 
Cubaanse trompetspeler Yuliesky Gonzalez Guerra, een 
lid van David Zink Yi’s Cubaanse band De Adentro y 
Afuera. In de film zien we een 1min en 23sec durende 
opname van Gonzalez Guerra die naar de camera 
toe wandelt tot zijn gezicht het volledige frame vult. 
Nadat hij driemaal diep adem genomen heeft, plaatst 



(bergtop: 1709 m hoogte, 18.4 km klimmen, met 
een gemiddelde helling van 7,1% en maximum van 
10% en 1200 m hoogteverschil). Zijn personage 
houdt het midden  tussen de Belgische wielerlegende 
Eddy Merckx en Manolete, de bekende Spaanse 
stierenvechter, volgens velen “de beste aller tijden”. 
Op de klanken van een paso doble (een dans waarbij 
de dansers zich inleven in de rol van een gesimuleerd 
stierengevecht!) die weerklinkt uit de radiospeler op 
het bagagerek vat de kunstenaar de lange tocht naar 
boven aan. Torero/Torpedo is tevens een hommage 
aan Pablo Picasso, die in 1942 het radicaal eenvoudige 
werk Tête de Taureau maakte samengesteld uit een 
fietszadel en een stuur, maar brengt ook het fietswiel 
van Marcel Duchamp in herinnering dat vorig jaar 
zijn honderdste verjaardag vierde.
De performance brengt ook de vele identiteitswissels 
van de kunstenaar in herinnering en in het 
bijzonder de fotoreeks Trying to be. Dat is een reeks 
zelfportretten waarin de kunstenaar in de huid kroop 
van politieke en artistieke iconen zoals Che Guevara, 
Balzac, Russell Means, Marcel Duchamp en Rrose 
Sélavy , Frida Kahlo, Rasputin, de vier Beatles, 
Harald Szeemann, Dutroux, Jacques Lizène, Yasser 
Arafat, Cindy Sherman, Friederich Engels, James 
Ensor... 
Ook hier komt Marcel Duchamp om de hoek kijken. 
De kunstenaar die in 1917 de wereld provoceerde met 
zijn ready-mades, waarmee hij de zekerheden omtrent 
“het kunstwerk” onderuit haalde, haalt vijf jaar later 
met de creatie van zijn alter ego Rrose Sélavy ook de 
mythe van “de kunstenaar” (en in het bijzonder de 
mythe rond hemzelf, ‘Marcel Duchamp’) onderuit – 
de aantrekkelijke, verleidelijke Rrose Sélavy spreekt 
immers alle denkbeelden tegen die over hem bestaan.
Ook Emilio Lopez-Menchero – met zijn geblokte 
postuur en zwarte blik een archteypische Spanjaard! 
- wil met deze reeks vraagtekens plaatsen bij de 
clowneske opvoering van kunstenaars: “L’artiste est 
devenu aujourd’hui un héros domestique à ranger 
entre la boîte de corn flakes et le Nutella. Ce héros est 
désormais part de Toy Story, de Woody le cow-boy, à 
Buzz l’Eclair. Un objet à réactiver suivant l’humeur...”. 

De performance van 2007 maakte deel uit van het 
project Sur la Route, een tour van kunstenaars dat 
curator Frank Maes cureerde/coördineerde voor 
S.M.A.K.

EMILIO LÓPEZ-MENCHERO

Emilio López-Menchero (Mol, 1960), architect van 
opleiding, is een scherpe observator van de mens in 
zijn moderne, stedelijke leefomgeving. Hij beschouwt 
de publieke en stedelijke ruimte als een kritische 
ruimte en gebruikt haar als dusdanig. Via interventies 
van tijdelijke of permanente aard ontregelt hij de 
dagelijkse gang van zaken en verstoort hij de openbare 
rust. Op die manier bindt hij de strijd aan met de 
regels die het menselijke overleven in de stedelijke 
omgeving en sociale context reguleren. 
In Brussel, waar de kunstenaar woont en werkt, 
realiseerde hij onder meer in de buurt van het 
Zuidstation het werk Pasionaria, een gigantische 
(functionele!) luidspreker in staal opgedragen aan 
“alle migranten”. In 2010, in het heetst van de 
communautaire crisis in België, installeert hij een 
exacte kopie van Checkpoint Charlie aan Porte 
de Flandre, de grens tussen de gegentrificeerde 
Dansaertstraat en het migranten“ghetto” Molenbeek. 

De dubbele nationaliteit van de kunstenaar, die 
in België opgroeide als zoon van Spaanse ouders, 
speelt in zijn werk een belangrijke rol. In de video 
Torero / Torpedo - Col d’Aubisque (2007) zien we de 
kunstenaar, uitgedost als torero, met een gehoornde 
fiets de Col d’Aubisque beklimmen, de bergpas in 
de Franse Pyreneeën en vooral bekend als één van 
de meest heikele wieleretappes in de Tour de France 
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MARION MÖLLER
Architectuurornamenten 2013-2015

Marion Möller selecteert architectuurornamenten 
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 11 januari is in het Cc het ornament te zien 
dat zij meebracht uit Jette. In S.M.A.K. zijn de 
ornamenten te zien die zij meebracht uit Gent, 
Wetteren, Merelbeke en Aalst.

In het najaar zullen in Strombeek en Gent twee 
nieuwe ornamenten te zien zijn die zij meebracht  
uit Lede en Denderleeuw.

A BOOK AFFAIR
een keuze fijne kunstenaarsboeken   
en boeken over kunst verwant met   
de tentoonstelling The ever Changing Body in 
een glazen kastje

Selectie: Christine Vincke (The Land of Nod, 
Oostende)



OOK IN HET CC

FOTOJAARPROJECT
MAROESJKA LAVIGNE
SPACE  - Van woestijnbomen tot parasolufo’s
30.04-25.05.2014

Na de spraakmakende foto’s IJsland presenteert 
Maroesjka Lavigne nu een nieuwe reeks: SPACE - Van 
woestijnbomen tot parasolufo’s. Deze keer toont 
Maroesjka Lavigne een selectie uit haar nieuwe reeks 
Space. Hierin krijgen we beelden te zien van een 
desolaat landschap. Het bevreemdende karakter van 
de beelden wordt versterkt door “het artificiële” in de 
landschappen. Het gaat hier om de komische poging 
van de mens om ruimte te beheren alsof het allemaal 
deel is van één groot decor. Van woestijnbomen tot 
parasolufo’s wordt de kijker meegesleurd in een 
geometrisch spel middenin mens en natuur..

There’s still some space left.

A humble attempt by men to regain control by acting 
that it’s all part of the decor. From desert trees to 
parasol UFO’s, a geometrical game between men and 
nature takes place.



Wannes Lecompte deelt ons dit mee “over een vlag “ :

‘Genoeg blazen (om te drogen)’

‘vlag is de verleden tijd van vliggen’

Deze tekening gaat over een voorhoofd en de tekening 
die er in ontstaat tijdens een inspanning.

Plooien.

Bij het zien van al dat moois in Ethiopië werd me 
gevraagd of ik daar als kunstenaar geen inspiratie 
van krijg. Mijn antwoord was “nee; ik geloof niet in 
inspiratie”.

‘Pour l’inspiration il faut expirer’ hoorde ik eens. 
Ademen dus: blazen.

Het gaat hem eerder om een energie, denk ik. Of beter 
een inspanning. Een inspanning die voortvloeit vanuit 
een waarneming.

Deze tekening gaat over een voorhoofd en de tekening 
die erin ontstaat tijdens een inspanning.

Wanneer je ziet, ontstaan er ook plooien.

IN DE WIND
Een kunstenaarsvlag 
hoog op de toneeltoren van het Cc
WANNES LECOMPTE
TOT EIND SEPTEMBER 2014

Het werk van Wannes Lecompte (1979) was al eerder 
te zien in het Museumcultuur Strombeek/Gent project 
About Waves (over schilderkunst) en meer recent 
in september 2013 viel hij op met een fel gesmaakte 
fresco die hij aanbracht op de buitengevel van het oud-
klooster in het centrum van Strombeek-Bever.

De picturale praktijk van Wannes Lecompte is deviant 
en stelt zich op “naast” wat er van schilderkunst 
wordt verwacht – zeker en vast in ons land waar het 
figuratief-narratieve schilderen de plak zwaait met 
Luc Tuymans en Michaël Borremans op kop.

Wannes Lecompte aast niet op “uitzonderlijke” 
inspiratie maar probeert vanuit de materiële realiteit 
en dito omstandigheden (aan)gelegenheden te vinden 
om te schilderen. Wannes Lecompte is als kunstenaar 
een pure materialist die de romantiek ver achter 
zich laat en schilderkunst realiseert en produceert 
die de nuchtere realiteit van de omstandigheid 
aangrijpt en fixeert. In die zin kunnen we spreken van 
“fundamentele” schilderkunst: niet het onderwerp is 
van belang maar wel de materiële vaststelling en dito 
context die het schilderen uitlokt, leidt en verleidt.



EXTRAMUROS
BERNICE NAUTA
30.04. -25.05.2014

Naar goede gewoonte engageert Cc Strombeek zich 
radicaal voor jong en “vers” talent dat, pas uit de 
Academie, de “grote” kunstwereld intuimelt. Bernice 
Nauta (1991) zagen we met bravoure “afstuderen” aan 
de bruisende Academie in Den Haag. Zij maakte 
ontstellend “ongemakkelijk” werk dat dreef op de 
wetenschap van ons speculatieve geringe weten over 
het bewust-”zijn” van de mens. Zij onderzoekt met 
precisie het mentale web van de mens en weet daar 
vormen aan te verbinden die een beeldende coherentie 
veroorzaken, maar vooral heerlijk blijven steken in 
een enigmatisch, donker en zelfs poëtisch netwerk 
van insinuaties en intenties. Bernice Nauta weet haar 
denken perfect te ensceneren in een labyrint/een 
kluwen van zoet-dreigende beelden die peilen naar de 
onontgonnen (duistere) kantjes van ons brein als locatie 
voor de navigatie van ons bestaan en leven.

Hierna twee teksten die op uitdrukkelijk verzoek van 
Bernice Nauta worden gepubliceerd.

Het bijen-gif, dat voor iemand die ermee in aanraking 
komt zeer onaangenaam kan worden, is voor bijen 
bijzonder belangrijk. De bijen vergiftigen hun eigen zicht 
en leven hierdoor in de schemer. Zij gebruiken het gif  
wals zij bang zijn dat er van buitenaf een of andere 
storing komt. Het bijenvolk wil helemaal in zichzelf 
besloten zijn. 
Mensenhoofden zijn ook een in zichzelf besloten korf. 
Tot het aanbreken van het zevende levensjaar. Dan 
realiseren wij ineens dat andere mensen in hun eigen 
bewustzijn zitten en willen wij met onze onverzadigbare 
nieuwsgierigheid de innerlijke informatie uitwisselen. 
Want wij kunnen niet in elkaars hoofden denken. Nu 
wordt de ronde gesloten korf uitgeklapt als een papieren 
kaart die je kan bestuderen, net zoals de wereldkaart. 



opnieuw in veranderde gedaantes. De tekeningen zijn 
deel van de fysiek waarneembare wereld, op gelijke 
voet met onszelf, maar staan tegelijkertijd ook aan een 
grensgebied – tussen de materie en de geest. 
In Nautas werk gedragen de lijnen en de figuren zich 
tegenover elkaar, ze relateren aan elkaar en vervormen 
daardoor continu in een geladen chemische reactie 
tussen figuur en materiaal. Zoiets hebben we in de 
vorige eeuw met veel moeite weten te accepteren toen 
abstractie haar intrede deed. Geen representatie maar 
kleurvlakken en vormen die zich tot elkaar en tot de 
toeschouwer verhouden; die zich gedragen. Maar die 
mentale wending heeft decennia geduurd en velen 
vinden het nog steeds onzin (alweer meer dan een eeuw 
later). Wellicht is de stap om nu een dergelijke ontologie 
voor (quasi-)figuratieve kunst aan te nemen even 
tegenintuïtief. OOO heeft uiteraard ook felle kritiek te 
verduren, met name de vooronderstelling dat we buiten 
onze subjectiviteit kunnen treden zou pretentieus zijn. 
Desondanks is deze beweging sterk en zoals Pfeffer het 
stelt lijkt het ook eindelijk een echte verschuiving voorbij 
het postmodernisme teweeg te brengen. Hoe het ook zij, 
Nautas werk is ervan doordrongen.

Isabel de Sena Cortabitarte (1982, Vigo), Research 
Master Arts & Culture, Universiteit Leiden.

OOO 

De metafysica van object-oriented ontology (OOO) 
heeft in de afgelopen jaren in toenemende mate de 
fascinatie van filosofen, kunsttheoretici en kunstenaars 
weten te grijpen. Geïnitieerd in Graham Harmans 
intussen beruchte dissertatie uit 1999, keren de 
filosofen van deze beweging zich tegen de langdurige 
overheersing van Kants correlationisme; de wederzijdse 
afhankelijkheid van denken en zijn. En als de dingen – 
zij het mensen of objecten, processen of relaties – een 
ontologische status hebben buiten het subject, dan 
verkrijgt de intuïtie een ken-waarde die gelijkwaardig 
is of zelfs boven dat van het denken en de ratio staat. 
Zoals curator Susanne Pfeffer het beschrijft in de laatste 
uitgave van Frieze, manifesteren deze ideeën zich in 
de kunst onder andere in een afnemende interesse 
voor het genereren van beelden en een verhoogd 
engagement met reeds bestaande beelden, objecten, 
processen – dingen: “The artists attempt to derive an 
understanding of the world from abstraction rather 
than an understanding of abstraction from the world”. 
De tekeningen van Bernice Nauta (1991, Deventer, 
afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten, Den Haag, 2013) getuigen van 
een sterke sensibiliteit voor deze tendens, al was ze 
er zelf tot voor kort niet mee bekend. In lijn met de 
anti-antropocentrische standpunten van OOO, zoekt 
ze naar figuren met een zelfevident karakter. Figuren 
die an sich zijn. De tekeningen zijn de enige versie 
waarin de figuren bestaan, en in die realisatie raken 
we aan de kern. Ze vertonen zich niet als beelden maar 
als fenomenen – dingen. Het zijn geen voorstellingen 
maar “zijn (zichzelf)”, zoals zij het beschrijft. Een aantal 
verschijningsvormen van archetypes – maskers, fluit- 
en hoornspelers en Skia, herkenbaar aan de puntmuts; 
een figuur zonder enig bewustzijn van alles dat zich 
buiten zichzelf bevindt – manifesteren zich steeds 



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

NAJAAR 2014:

ARTE POVERA A-Z

DEEL I: 03.10 - 30.10.2014
DEEL II: 21.11 - 14.12.2014

Publieksboekje

Teksten: George Lewis, Jacques Charlier, 
Charif Benhelima, Luk Lambrecht,   
Lieze Eneman
Fotografie: Cc Strombeek
Lay-out: Eddie Timmermans

Met dank aan : 
de kunstenaars, George Lewis, Hendrik 
Pinxten, Véronique Despodt, Dirk Pauwels, 
Xavier Hufkens, Johann König, Berlijn, 
Ulrich Loock, Martijn Verhoeven, Deweer 
Art Gallery Otegem, DAAN, Bram 
Vandeveire, Johan Van Oord

& de medewerkers en directies van 
S.M.A.K. en Cultuurcentrum Strombeek

NOTEER ALVAST

LEZINGEN

Lezing GWY MANDELINCK
Lezing over de poëziezomers van Watou en voordracht 
uit de recente dichtbundel “Lotgenoten”
15.05.2014 14 uur - Bibliotheek Strombeek Bever
Gratis

Lezing BORIS GROYS
Tendency Towards Gesamtkunstwerk
27.05.2014 om 20u in Bozar
Info & tickets: 02 507 82 00 | tickets@bozar.be

THE EVER CHANGING BODY - DEEL III

02.05 - 25.05.2014
Rondleiding door Luk Lambrecht om 14 uur

FINISSAGE

THE EVER CHANGING BODY
25.05.2014 van 16 tot 18 uur

Interviews Charif Benhelima - Thierry Timmermans, 
Mekhitar Garabedian - Philippe Van Cauteren, 
Jacques Charlier - Luk Lambrecht
Conclusie: Wim Meert 
(algemeen directeur Cc Strombeek vzw)

17u.30 :  muzikale act: “Art for Art’s sake” - een soundtrack 
- synchroon met de kunststromingen van de jaren vijftig 
tot nu! One Man Party (Steve Slingeneyer / ex-Soulwax !)
- drums, electronica, vocals

BOZAR 
MAC’s Hornu  
Museumcultuur Strombeek/Gent 
S.M.A.K.


